
 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ١

                    بسم اهللا الرمحن الرحيم
            مـن هيـده اهللا  ،                                        عوذ باهللا تعاىل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا ن                           نحمده ونستعينه ونستغفره و ؛      احلمد هللا
   ؛                                               وأشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممـد عبـده ورسـوله ،ً                              ً ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا ؛         فال مضل له

  :                            اهللا عليه وعىل أصحابه أما بعدّ   ّصىل
       الفقه   يف      وخمترص      عظيم      كتاب         ومدارسة        ملذاكرة       نجتمع      بعده     وما       اليوم    من      بدءا  َّ    َّوجل  َّ   َّعز    اهللا        بمشيئة    نا   فإن
       املتـوىف   ،       الدمشقي    ثم       املقديس       قدامة    بن     أمحد    بن    اهللا     عبد      حممد؛    أيب       اإلمام       للشيخ       الفقه   يف        العمدة      كتاب     وهو
      الـيشء          ومـصنفاته        تآليفـه   يف     وفـق    قـد      فإنه   ،    وصفا        واملوفق      لقبا       املوفق     وهو        اهلجرة،    من       وعرشين       ستمئة     سنة
    من      كثريا     فإن   ،      الكتاب     هبذا        متعلقة       مقدمة        األكارم       اإلخوة     يدي    بني      سأضع        الكتاب     هبذا   أ   أبد    أن      وقبل        الكثري،
     قبـل        العمـدة       بكتـاب   أ   يبد      فإنه       الفقه       يتعلم    أن      أراد     إذا       العلم      طالب    إن  :       يقولون       كانوا    اهللا     رمحة       عليهم        مشاخينا
                                                    وهذه الكلمة مشهورة عن كثري من مـشاخينا ومـنهم الـشيخ عبـد                     ملخترصات كالزاد وغريه،          ه بكتاب ا ئ    بد  أن

                                                                                           الرزاق عفيفي وغريهم من املشايخ والسبب أن هذا الكتاب الذي بني أيدينا وهو عمدة الفقه للموفق رمحـه 
  :                          اهللا تعاىل فيه من امليزات أمور

                              املوجودة يف غريه مـن املختـرصات فـال     ئيات                           ، ولذلك اخترص فيه كثري من اجلز      نه خمترص أ  :          األمر األول
                          نتباه إليها والتفقه فيها،    واال                     حيتاج املرء إىل مراعاهتا             املسائل التي  و                    أهم املسائل وأصوهلا ّ                   ّتكاد جتد يف الباب إال

          مـن الكتـب،      غريهـا                                                                             بل إن الشيخ رمحه اهللا تعاىل ترك من املسائل يف األبواب مسائل كثرية ينظر إليها املرء يف 
  ا َِ                           َِ فإنام أشار هلا إشارة يسرية ملـ ؛                                                                 رمحه اهللا تعاىل مل يتناول بعض األبواب بالكلية مثل األبواب املتعلقة بالعتق   بل 
          يف املختـرصات       بعـدها              غريهـا ثـم ينظـر    عن                  يكتفي هبذه األبواب            يف أول أمره                         ه رمحه اهللا تعاىل أن املبتدئ  آ ر

  .       واملطوالت      األخرى 
  ،                                                                تميز بأن عبارته سهلة، والكثري من املخترصات الفقهية تفتقد هلذه امليزة              ن هذا الكتاب ي أ  :                الفائدة الثانية

        الـدين      ؛ تقـي   تقي      ابن ال   نه  إ   :                            أبو عمر بن احلاجب رمحه اهللا وقيل       أظنه –                            بل إهنم ذكروا عن بعض املخترصين 
        ه يف بحـث                                ا ألف كتابه املختـرص أراد أن يراجعـّ      ّأنه مل  -                  ؛ نسبت لالثنني معا                           ابن النجار صاحب كتاب املنتهى

    غال  ي           أصحاهبا بإُ        ُعنى بعضُ                                                                  ُ مسألة فقرأ كالمه فلم يفهم كالم نفسه، وهذا يدل عىل أن بعض املخترصات قد ي
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 ٢

                                                                                       ألفاظها وكثرة ضامئرها ونحو ذلك، وقد ذكر بعض العلامء أن للمخترصين غاية وقصد مـن تـصعيد ألفـاظ 
                   ذكر ذلك مجاعـة أظـن –                   بت املعلومة يف ذهنه            ألفاظه فتثِّ       ِّه يف حلَ           َ العلم ذهنُ         ُعمل طالبُ                  ُ املخترص، قالوا لكي ي

ً                                                                           ً، إذا الفائدة الثانية للكتاب أن الفاظه سهلة مع أن مؤلفـه فقيـه بـل هـو مـن كبـار -                    منهم ابن عاشور وغريه 
  .                                               ومع ذلك وفقه اهللا بأن جعل ألفاظ هذا الكتاب سهلة-                الشيخ أبو حممد –                  فقهاء اإلسالم قاطبة 
ّ صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلّ   ّبيَّ                         َّني مؤلفه بذكر أحاديث النُ        ُ ره فقد ع            أنه عىل اختصا  :                الفائدة الثالثة ّ                     ّ         م فيهـا، ّ
                ة، فاملـصنف ذكـر يف َّ  َّنُّ                                                 ُّ عىل أن أصل الفقه واستمداده أنام هو من الكتاب والس  نا          وهذا يدل ،               وذكر ذلك يف أوله

              ملختـرص فإنـه حيفـظ                                           ليه الباب بالكلية، فإنه إذا حفظ املـرء هـذا ا إ            بالغالب يرد       ما هو ً                     ًكل باب حديثا أو أكثر 
  .ً                                                               ًاملسائل الفقهية وحيفظ معها عددا من األحاديث التي عليها مدار األحكام

َّ                                                                َّوهـي مهمـة جـدا ولـذلك قـدم أهـل العلـم هـذا الكتـاب يف التـدريس عـىل غـريه مـن   :             امليزة الرابع
                  ذكر هذه الفائـدة                                                            ن املصنف رمحه اهللا تعاىل بنى كتابه هذا عىل ما ترجح يف الدليل عنده، إ  :               املخترصات، قالوا

  ح  ج                                       العمدة فقد ذكر أن العمدة مبنية عىل مـا تـر   عىل                         عبد اهللا بن بسام يف حاشيته       شيخنا                  مجاعة ومنهم الشيخ 
    مثـل            وهناك غريهـا                                                                            عند املصنف من الدليل، بدليل أن املصنف رمحه اهللا تعاىل له أربع كتب مشهورة يف الفقه 

               الكايف ثم املغني    ثم       املقنع   :                           حيث االعتامد عىل هذا الرتتيب  من                                      اهلادي وغريه، وفقهاء املذهب يرتبون الكتب 
                                                                                           ثم العمدة، ألهنم يرون أن املصنف رمحه اهللا تعاىل ذكر املسائل يف العمدة عىل ما ترجح به الـدليل عنـده، ومل 

  .ً                                   ًن ما ترجح دليال ال خيرج عن املذهب مطلقا أل                      خيرج عن مذهب اإلمام أمحد 
      ن هـذه  إ   :    ولون  يق  -                       الفقهاء يرجحون يف املذهب                       ألة باختصار، لنعلم أن                           وهنا فقط سأتكلم عن هذه املس

  :               بثالث اعتبارات-                    املسألة مقدمة يف املذهب
    يف َ                        َ ختيـار بـه والتقـديم املـشهور                                              يقدمون القول باعتبار كثرة القـائلني بـه ويـسمون اال  :             االعتبار األول

  .             مشهور املذهب                                                    املذهب، فكلام كان األكثر من العلامء يقولون هبذا القول فهو
               وليس مـن اجتهـاد      نفسه ً                         ًكونه منصوصا عن اإلمام أمحد  ل                            أهنم خيتارون القول ويقدمونه  :             االعتبار الثاين

  .      أصحابه
                   رمحهـم اهللا تعـاىل أهنـم  ة                                                أهنم يقدمون بحسب الدليل، ومن خصائص الفقهـاء احلنابلـ  :               االعتبار الثالث
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                           اوي رمحه اهللا تعاىل أن مجاعة مـن َ  َدْ  ْرَ                  َلقايض عالء الدين امل         وقد ذكر ا  ،                  يقدم عىل ما عداه      دليالّ              ّيرون أن ما صح
                                                      ما صح الدليل به ومـا تـرجح عنـدهم ومـن األمثلـة ابـن عبـدوس يف                املذهب باعتبار  يف ً                   ًاحلنابلة ألفوا كتبا 

  .                                                   ، ومنهم أيضا كام ذكرت لكم املوفق رمحه اهللا تعاىل يف العمدة                        التذكرة والدجريي يف الوجيز
   ،    الـنص        باعتبـار                     القول باعتبارات ثـالث   -              وليس يرجحون –                 ن الفقهاء يقدمون  أً                ًإذا نخلص من ذلك 

   قـد    ف ،ً                    ً  خيتلـف فيـه النـاس نظـرا                      ولنعلم أن األرجـح دلـيال ،          األرجح دليال         وباعتبار    ،           القول األكثر         وباعتبار 
   ذه                                                          عمر لذلك ختتلف األقوال يف الرتجيح باعتبار الدليل واملصنف مشى هب              ما ال يرتجح عند              يرتجح عند زيد 

  .       الطريقة
  :                        ح، ولذلك الفقهاء يقولـونّ    ّترج  ً                                                               ًفطالب العلم عندما يبدأ بالتفقه فإنه يبدأ بكتاب يكون مبنيا عىل ماً    ًإذا 

  .                                                                                      إن يبدأ طالب العلم بالعمدة أو يبدأ بمنهج السالكني ألهنا مبنية عىل ظواهر النصوص وأهم املسائل
                           الـدليل أو منتهـى اإلرادات أو    و أ      الزاد                                                 ثم بعد ذلك ينطلق ويـدرس يف الكتـب الفقهيـة املتخصـصة كـ
  .                                                        الفروع وغريها من الكتب كل بحسبه وبحسب ما يقرأ عنده يف بلده

ِّومل قـدم            هـذا الكتـاب                                                                     إذا عرفنا هذه املقدمة يف الكتاب نعرف طريقة املصنف رمحه اهللا تعاىل ومنهجه يف  ُ       ِّ ُ
ّهذا الكتاب يف الرشح، نبدأ بمشيئة اهللا عز وجل بقراءة الكتاب  ّ                                                       ّ                                 ومدارسته بحـسب مـا يـسمح لـه الوقـت، ّ

ُوقبل أن أبدأ بالدرس أود أن أنبه أن هذا الكتاب رشح  ّ                                                 ُ   ،                      رشحـه عاملـان جلـيالن عظـيامن   ني           بكتابني عظيمـّ
                                   فإن مـن أعظـم الـرشوح الـرشح األول رشح هبـاء    ،ً                   ًستفاد منهام علام كثريا ا                              وهذان الكتابان من قرأ فيهام قد 

             وكتابـه املـسمى                   ستمئة وثامن وعـرشين،                           املتوىف بعده بثامن سنني سنة                    عرصي املؤلف وتلميذه           الدين املقديس
                                                 نى به مصنفه التدليل عىل كل مسألة، كـل مـسألة يـأيت هبـا َ                                    َ ة برشح العمدة، هذا الكتاب كتاب عظيم عَّ  َّدُ    ُ بالع

ُّة، فإن مل جيد دليال صـحيحا يف الكتـاب أو الـسَّ  َّنُّ                                              ُّاملصنف يذكر الشارح فيه الدليل من الكتاب أو الس ً ً                                       ُّ ً        ة فإنـه َّ  َّنً
  .           ط املسألة به  ني                            يبحث عن تعليل وقاعدة ومناط ي

                                              وهو رشح العمدة للشيخ تقي الدين بن تيميـة رمحـه اهللا       حقيقة                                    الكتاب الثاين وهو من أعظم كتب الفقه 
                                فإن فيه من ذكر توجيه الروايـات  ،                                                            وهذا الكتاب احلقيقة أن من قرأه ودرسه فإنه يكتسب الفقه حقيقة ،    تعاىل

  -                     ، ولئن ذكر ابـن بزيـزة                                                          ر االستدالالت واملناطات واملناسبات والتعليل ما ال جتده يف كتاب قط          وفيه من ذك
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 ٤

                إن رشح املـازري هـو   :                     ذكـر رشح املـازري فقـال-ّ                                              ّملا رشح التلقني للقايض عبد الوهاب البغدادي املالكي 
                 ه مثل ما قال ابـن                                     إن رشح العمدة للشيخ تقي الدين أقول في  :                                   كتاب مذهب وليس كتاب رشح، فأقول أيضا

                           هـو كتـاب فقـه ومـذهب ولـيس رشحـا   :       أقـول–                   هو قال كتاب مـذهب –                      أن كتابه هذا كتاب فقه   :      بزيزة
                                                                                            للعمدة، فالشيخ تقي الدين رشحه مفيد يف االستدالل وكيفية توجيه األقوال ويف معرفة التعاليل واملناطات، 

  .    طلقا                                                    وفيه استقراء للنصوص واألقوال ال تكاد جتدها يف كتاب آخر م
             كفـضل اهللا عـىل  ؛ً               ً محـدا يفـضل كـل محـد ؛                       احلمد هللا أهل احلمد ومـستحقه  :                       يقول الشيخ رمحه اهللا تعاىل

ً                              ً وأشهد أن حممدا عبده ورسوله غري  ،                   شهادة قائم هللا بحقه ؛                  اهللا وحده ال رشيك له                   وأشهد أن ال إله إال ،    خلقه
  .              رعد بعد برقه                         آله ما جاد سحاب بودقه وما   عىل ّ                         ّمرتاب يف صدقه صىل اهللا عليه و

                                            وقد ذكـر الـشيخ تقـي الـدين رمحـه اهللا تعـاىل يف بعـض  ،           والشهادتني  لة                     املصنف رمحه اهللا بدأ احلمد    هنا 
َرسائله أن السنة أن يبدأ املرء حديث َّ ُّ                                  َ َّ ّالة عـىل النبـي ّ      ّ والص ة           يبدأ باحلمدل      من أن            فإهنا أوىل   ة؛         والشهاد  لة       ه باحلمدُّ َّ            ّ َّ

ّصىل اهللا عليه وسلم ّ               ّ ّ النبي داخلة يف الشهادة وهي      الة عىلّ         ّ فإن الص ،ّ َّ                           ّ                                 أشبه بخطبة احلاجة التي كان يفتتح     اآلن َّ
َهبا النبي صىل اهللا عليه وسلم مقال ّ ّ ّ َّ                              َ ّ ّ ّ   . هَّ

    هـذه                       قترصت فيه عىل قول واحـد،  اٍ                                           ٍ هذا كتاب أحكام يف الفقه اخترصته حسب اإلمكان و :         قال املصنف
  :     أمرين                  اجلملة نستفيد منها 

  .                واختصار األبواب                            نا إن اختصاره باختصار املسائل   ، ق                   أن املصنف اخترص كتابه  : ً    ًأوال
             وهنـا جيـب عـىل  ،ً                              ًحدا فقط، ومل يذكر غـريه مـن األقـوال اً         ًذكر قوال و             يف هذا الكتاب          أن املصنف   : ً     ً ثانيا

ّ فإن املرء ال يكون فقيها كامل الفقه إال ،                                           طالب العلم أن يعلم أن معرفة األقوال من الفقه ً                                     ّ   ،     اخلالف          أن يعرف ً
ّ من أهل العلم املتقدمني، فإن املرء ال يمكن أن يكون فقيها إال            قال ذلك مجاعة ً                                                        ّ    ،ً                     ً وأن يكـون عارفـا بـاخلالفً

ًهو باحلقيقة يكون بداية وارهاصة ودربـة لطالـب      فإنام                 بنى عىل قول واحد ُ                             ُ وبذلك نستفيد أن الكتاب الذي ي ً ً                                          ً ً ً
  .                     العلم ليعرف اخلالف بعده

  .                    تالف الوجوه والروايات  اخ بً                                  ًليكون عمدة لقارئه وال يلتبس الصواب   :    قال
  .                                            ه هلا يف مصطلحات احلنابلة يف معنى الوجه والروايةّ                    ّ هنا مسألة أود أن أنب
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 ٥

                                      سمونه روايـة، سـواء قاهلـا اإلمـام أمحـد أو مل ُ               ُ قول يف املذهب يـُّ   ُّكل  -                    انتبه هلذه العبارة –               فقهاء احلنابلة
  يف                                  وإنام يقولـون هـو روايـة عـن أمحـد أو                         رواية، ال يقولون قاله أمحد        فيقولون                           يقلها، فإهنم ينسبون كل قول 

                                                                     بعض املبتدئني من طلبة العلم يظن أن كل رواية قد قاهلا أمحد وليس كـذلك، فـإن    أن                  املذهب، ولذلك نجد 
  .                                           الرواية قد تكون قاهلا أمحد أو قاهلا بعض أصحابه

  :                    تتكون من أربعة أشياء  :     نقول  ً                                        ًاذا األقوال يف املذهب أو الروايات مما تتكون؟
                                                                        عليه أمحد، فقال عليه باجلواز أنه جيوز أو حيرم، ونحو ذلك من األلفاظ التي نـص ّ      ّما نص  :        مر األول  األ

                                    لكم قبل قليل أن ترجيح املذهب باعتبار     قلت         لذلك كام   ،                                        عىل حكمها، وهذه من أقوى الروايات يف املذهب
  .         هو الراجح                                     باعتبار قول األكثر أو باعتبار الدليل و                       إما باعتبار النص أو :         ثالثة أمور

      إذا  ؛ً                                                                                 ًوهذه أقوى الروايات التي نص عليها اإلمام أمحد، ونعلم أن أمحد كان ورعـا يف كثـري مـن املـسائل
                         ولذلك ملا قيل للميمـون مل  ،                                                                    علم اخلالف إما أن يتوقف وإما أن يأيت باأللفاظ التي يؤخذ منها احلكم باإليامء

ً                              ً  فكـان أمحـد حيـرص عـىل أن ال خيـالف قـوال  ، ف            لعلمه بـاخلال :     قال ؟               ئل عن مسألة سكتُ           ُ كان اذا س ؛   أمحد
  .  -                أعني فيام نص به-                   للسلف رمحه اهللا تعاىل

                                ويسمى ذلك إيامء، فحيـنام نقـول هـي  ،          هم من كالمهُ    ُ ما ف   هو   :                                    األمر الثاين من الروايات عن اإلمام أمحد
                        ا القول، فعىل سـبيل املثـال                    فهم من هذا الكالم هذُ  ُ  ي ؛ً                                                ً رواية يف املذهب أومأ إليها أمحد، أي أن أمحد قال كالما

   ،        ال أدري :               ئل يف مسألة فقـالُ  ُس              توقف يف مسألة؛              أن أمحد إذا  ؛                   ات يف مذهب اإلمام أمحد ء                فإن من أشهر اإليام
                                      ن أمحد إذا توقف عن مـسألة فـإنام هـي حكايـة  أل   :                                              فإهنا حتمل عىل روايتني يف املذهب من باب اإليامء، قالوا

     أو  ،                    أو بالكراهـة والنـدب ،                                   حمله عىل الروايتني إما باجلواز أو عدمـه                 لخالف الذي قبله ون ل            لخالف، فننظر  ل
  .                             نحو ذلك بحسب كل مسألة بخصوصها

                                           ولـذلك ال يرجحـون بـاإليامء، وإنـام يرجحـون املـذهب  ،                                 ولذلك فإن اإليامء أضعف بكثري من الـنص
  .     بالنص

   ،      الوجـوه            اهللا تعاىل وهي                                                                  األمر الثالث من الروايات يف مذهب اإلمام أمحد هي التي ذكرها املصنف رمحه 
  .                ، ويسمى ذلك وجها                                                                ومفردها وجه، واملراد بالوجه هو ما أخذه فقهاء املذهب من قواعد املذهب
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                                                        وهو أن ينص أمحد يف مسألة عىل حكم فينظر الفقهاء فيجـدون أن  ،       التخريج            هو ما يسمى ب  :            األمر الرابع
ًرجيـا، كـأن يـنص أمحـد مـثال أن املـرأة إذا                                                      غريها من املسائل يشبهها، فينقلون احلكم اليها فيـسمى ذلـك خت ً                                  ً ً

            يف احلج أنـه  ء                             رج عليه أهنا إذا أكرهت عىل الوطُ  ُخي   و :                                  يف الصوم أهنا ال كفارة عليها، قالوا ء             أكرهت عىل الوط
            وهـذا يـسمى  ،                 كفـارة بـسبب اجلـامع ا                                       ص عىل أن املكرهة ال كفارة، فنقول يشبهه بأهنـ   ن                  ال كفارة عليها، هنا

ًإيامء وإمـا وجهـا      وإما ً        ًإما نصا   :              ال خترج عن أربع                        أن الرواية عن اإلمام أمحد ً          ًإذا عرفنا   .     ختريج ً               ً   ً     ًخترجيـا،     وإمـا ً
  .                                وكل هذه األربع تسمى رواية يف املذهب

  .ً                                                                               ًاذا فبعض الروايات مل يقلها أمحد البتة ومل يتكلم هبا وإنام هي من استخراج أصحاب الوجوه
  .             عرفنا ما هي        الروايات        ما هي، و        عرفنا         الوجوه       ، اختالف                     ختالف الوجوه والروايات ا         فقوله بً   ً إذا
    قـرئ ُ          ُ أول أمـره ي  يف                                                                    سألني بعض أصحابنا تلخيصه، ذكروا يف ترمجة املوفق رمحه اهللا تعاىل أنه كـان  :   قال

            رمحه اهللا تعـاىل                    ا صنف مصنفاته بدأّ                                                            ّالكتب التي صنفت قبله مثل اهلداية البن اخلطاب واخلرقي وغريه، ثم مل
           هذه نستفيد   :             عىل املتعلمنيَ  َبُ  ُرْ  ْقَ  َيَ  َ  ل :                                            العمدة واملقنع والكايف وغريها من املخترصات، قال                برشح مؤلفاته منها

                ويسهل حفظه عـىل  :     قال ،                                            يف العلم ويتفقه يف أول أمره يبدأ هبذه املخترصات أ                            منها أن طالب العلم الذي يبتد
                     واملعونـة عـىل الوصـول إىل ً                                                              ًالطالبني، فأجبته اىل ذلك معتمدا عىل اهللا سبحانه يف إخـالص القـصد لوجهـه 

  .-         سبحانه –                                     رضوانه العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل
                                                                    اإلنسان عليه أن يستعني باهللا يف كل شـأنه، وأن يتوكـل عليـه يف كـل أمـره، ولـذلك                  طبعا هذه تعني أن 

      تعانة              ألن يف هـذا اسـ :                          حسبي اهللا ونعم الوكيل، قـالوا  :                    ستعانة أن يقول املرء                     إن من أعظم ألفاظ اال :      يقولون
ّللجبار جل وعال              بثالثة أسامء هللا  ّ              ّ ّعز وجل          اسم اهللا                           ، ولفظ اهللا سبحانه وتعاىل وهو             وهو اسم احلسيبّ ّ       ّ     اسـم  وّ

  .ٌ                                      ٌالوكيل، ففيه استعانة بأسامء اهللا ودعاء به
ّ وأودعته أحاديث صحيحة تربكا هبا واعتامدا عليها وجعلتها من الـص :   قال ً ً                                                           ّ ً                      حاح ألسـتغني عـن نـسبتها ً
ً                    ًأوال ذكر فيهـا أحاديـث       أنه –          يف البداية         قلتها –                                        لة نستفيد منها املنهجية التي ذكرها املصنف        هذه اجلم  :      إليها

  .ً                                    ًوأنه رجح بناء عىل ما صح عنده من احلديث
                                                                                    ولذلك إن شاء اهللا أنا لن أشري لرتجيح ألي مسألة إال ما رجحه املصنف، ألنه يرى أن هذا الذي رجـح 
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  .                                 ه باملقنع وباملذهب فأشري إليها إشارةَ    َ  كالمُ          ُ هبا املصنف                    يف مسائل معينة خالفّ             ّبه الدليل إال
  :                                   يقول الشيخ رمحه اهللا تعاىل كتاب الطهارة

                باب أحكام املياه  :                                  بدأ الشيخ بذكر أحكام الطهارة فقال
َّ                                                                               َّ املاء طهورا، أي خلق اهللا عز وجل املاء يف أول األمر حينام نزل من السامء أو نبع مـن األرض َ  َقِ  ِلُ  ُخ  :    قال

  .ً      ً  طهوراَ  َقِ  ِلُ  ُخ
  :                             والطهور هو ما اجتمع فيه أمران

   . ً                                   ً أن يكون طاهرا يف ذاته ويقابله النجس- ١
   . ً                  ً ما كان مطهرا لغريه- ٢

                          ولذلك فإن كلمة طهور تتعـدى                                 أن يكون طاهرا بنفسه مطهرا لغريه،   : ً                             ًإذا الطهور ما اجتمع فيه وصفان
   .              داث والنجاسات           يطهر من األح  :                أكده املصنف فقال     الذي        ، وهذا          فهي مطهرة      لغريها 

ٌإذا املاء يف أصله طاهر  ً                     ٌ    .                        غريه من األحداث والنجاسات           نفسه يطهر  يف ً
                                                                           املراد باألحداث هي األوصاف التي يتصف هبا اآلدمي من احلدث األصغر واحلدث األكرب، فموجـب 

                                                           للوضوء وموجب احلدث األكرب يسمى موجبات الغسل، فإذا وجد يشء مـن  ا                    احلدث األصغر يسمى ناقض
                يرتفع يف األصل إال   ً                                         ً فإن املرء يوصف بأن عليه حدثا، وهذا احلدث ال ؛                        ات الغسل أو نواقض الوضوء    موجب

ًباملاء فقط، وال ينوب عن املاء غريه إال عند فقده حقيقة أو حكام فيأيت الرتاب فيقوم مقامه قال تعاىل ً                                                                                       ً ْفلـم  ﴿   :ً َ َ    ْ َ َ
ًجتدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا َ ً ْ َ ِّْ َ َِ ُ َّ ََ ُ ِ َ                            ً َ ً ْ َ ِّْ َ َِ ُ َّ ََ ُ ِ ً              ً، إذا يطهر مـن           يقوم مقامه           غري املاء ال   أن         فاألصل ّ                 ّعند فقد املاء وإالً   ًذا  إ  ، )١( ﴾َ

  .                                                األحداث، عرفنا أن األحداق مها أمران يقوم ببدن اآلدمي
  :ً                                                                    ًوالنجاسات، إذا عندنا فرق بني األحداث والنجاسة، فالنجاسات نقول هي أمران  :    قال

   .             نجاسات حكمية     هناك        عينية و            تسمى نجاسات        نجاسات      هناك 
ً                                          ًستحالة، وهو ما كان يف نفسه نجسا، مثـل امليتـة                                             سات العينية ال يطهره يشء البتة، ال تتطهر إال باال     النجا
ًوالبول وغريها من النجاسات التي ربام نشري إىل بعضها، إذا ما كان يف نفـسه نجـسا يـسمى نجـس         والعذرة  ً                                                                                ً ً

                                                
 .٤٣: النساء) ١(
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    .              تبقى عينه نجسة فً                                        ً ونجس العني ال يطهره املاء أبدا مهام غسلته،  ،ً    ً عينا
ً                    ً يمكـن أن يكـون طـاهرا  ء                      سمى بالنجس احلكمي، فالـيشُ                                         ُ الذي يطهره املاء هو النوع الثاين وهو الذي ي

                                                        كمنديل عندما يقع عليه دم أو يقع عليـه بـول، نـسمي املنـديل  ،              عليه النجاسة    تطرأ                        بذاته يف ابتداء أمره، ثم 
ًنجسا ليس بعينه وإنام حكام بام طرأ عليه ً                                   ً ً.  

        فاملحـل  ،         العينيـة ة                                                    ت احلكمية وال يطهر النجاسات العينية، فيجب إزالـة النجاسـً                     ًاذا املاء يطهر النجاسا
  .                                   الذي طرأت عليه النجاسة هو الذي يطهر

                                                 ، طيب نأخذ معنى كلمة الطهارة واملـائع ثـم نـرشح اجلملـة      غريه  ئع            الطهارة بام  صل      فال حت :          يقول الشيح
                                   يقـصد نـوعي الطهـارة، الطهـارة مـن احلـدث     هنـا           الطهـارة؟       املـراد ب   فام                 فال حتصل الطهارة،   :            كاملة، قوله

   .                                         بالوضوء أو الغسل وتطهري النجاسات بإزالتها
   .                              الطهارة من احلدث وتطهري النجس ،ً           ً  األمرين معا :ً                ًإذا قوله الطهارة

           سواء كـان  ،ً                                 ً  إن كل ما ليس بامء فإنه يسمى مائعا :              الفقهاء يقولون                  ائع عند الفقهاء؟  املٍ                    ٍقوله بامئع ما املراد ب
ٌ وبناء عىل ذلك فإن الزيت مائع ،ً        ً أو ثخيناً     ًسائال  ً                             ٌ                      القهـوة والعـصري واحلـرب  ،                لكن الزيت مائع ،            السمن جامد ،ً

  ، ً                               ًيسمى مائعا فكل هذه املواد مائعات    هذا        السائل          الصابون  ،                                           مائع، املطهر يف ذاته من هذه املطهرات الكياموية
  .        وخيترصون                   ليس بامء يسمونه مائع        إذا ما

              أن تتوضـأ بعـصري     جيوز                                                 يمكن رفع احلدث بغري املاء وهذا بإمجاع أهل العلم، فال       نه ال إ   :              الفقهاء يقولون
   .                                                         وال بلبن وال بطيب وال بغري ذلك هذا بإمجاع أهل العلم ال خالف فيه

           كثـري مـن أهـل         وهو قول                         وهذا ما نص عليه املصنف  ،                              ال جيوز إزالة النجاسة إال باملاء :                األمر الثاين قالوا
   .                 ستمر إن شاء اهللا ة            أشياء مستثنا  يف   ّ          ّ باملاء إالّ         ّ تزول إال             أن النجاسات ال  ؛      العلم

    بعـد          ة اإلزالـة  ي   كيف                           وسنتكلم عن إزالة النجاسات و                                               فاألصل أنه ال بد من إزالة النجاسة أن يكون باملاء، 
   .          إن شاء اهللا     قليل 

   يـه                           عنـدهم أن الثـوب إذا وقعـت عل  -                                        وستأيت استثناءات سنتكلم عليها بعـد قليـل –            هذا هو األصل 
ّ مل يطهر، جيب غسله ألن النبـي               بريق النجاسة                                                   نجاسة البد أن يغسل باملاء، فلو جعلته يف الشمس فذهب لون َّ                          ّ َّ
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ّصىل اهللا عليه وسلم مل ّ ّ                  ّ ّ   ، )١( »  يـه ك                               إنام يكفيك أن تغسليه باملاء وأن حت «  :                                   ا سألت املرأة عن الدم يصيب ثوهبا قالّ
  .                             الغسل وال جيزئ الغسل بغري املاء                                         يكفيك املاء، وهذا يدل عىل أن أقل ما يكفي هو  :    قال

                                                                    بدأ اآلن يتكلم عن مسألة مهمة وهي أنواع املياه، نأخذها مجلة مجلة بنـاء عـىل    ،                 إذا بلغ املاء قلتني ف   :    يقول
  .             ما ذكره املصنف

                         طعمه أو رحيـه، ومـا سـوى ذلـك            لونه أوّ       ّ ما غريّ    ّ إال ءً                      ًأو كان جاريا مل ينجسه يش                  إذا بلغ املاء قلتني   :    قال
  .               مخالطة النجاسات      ينجس ب

  :                                                        لتكونا يف الذهن ألنه ينبني عليهام معرفة هذه اجلملة فهام دقيقا          بني مسألتني ُ  ُأ س                      قبل أن أبدأ هبذه اجلملة 
  :                                                      أن الفقهاء يقسمون املياه باعتبار رفع احلدث إىل ثالثة أقسام  :            املسألة األوىل

  .                              طهور يرفع احلدث ويزيل النجاسة- ١
ً                                                          ًيزيل نجاسة، لكن جيوز استخدامه يف غري ذلـك، جيـوز أن تـرشبه وتأكلـه ً                      ً وطاهر ال يرفع حدثا وال - ٢

  .                                  ، لكن فقط ال يرفع احلدث وال يزيل اخلبث                  وأن تفعل به ما شئت
  .                                     النجس وهو ما ال جيوز استخدامه إال حلاجة- ٣

        نف خـالف       ألن املـص    ثـاين       تقسيم ً                                                                   ًإذا عرفنا أنواع املياه باعتبار تطريها، انتهينا من التقسيم األول، عندي 
            قليـل وكثـري  :                                                                          الفقهاء يقسمون املياه باعتبار القلة والكثرة أي باعتبار الكمية إىل ثالثة أقـسام  ، ً             ًفيه شيئا يسريا

                                                                                    ومستبحر، وأرجو أن تعرفوا أن أصعب باب يف الصالة كلهـا بـاب الطهـارة، ولـذلك ال تستـصعبوا درس 
  .                          اليوم ألن ما بعده يكون أسهل
  ،                  مـا كـان دون القلتـني  :     قليل                     قليل وكثري ومستبحر، ال  :                        ة والكثرة إىل ثالثة أقسام                        املياه تنقسم باعتبار القل

ًما كان كثريا جدا، مثل الربك  :           ، واملستبحر                 ما كان قلتني فأكثر  :    كثري   وال ً                         ً                                 ، وذكرت حدود فيها مردها إىل عـادة ً
  .              الناس ومعرفتهم

  .     راكدة   إىل ٍ   ٍة و    جاري  :                                                      هناك تقسيم ثالث للمياه أهنا تنقسم باعتبار حاهلا إىل قسمني
               كلهـا مـستنبطة  ؛           اعتبـار احلـال ب                      اعتبـار القلـة والكثـرة و ب                عتبار رفع احلدث و ا                      وهذه التقسيامت الثالثة ب

                                                
 ).٣٠٠(الصحيحة ). ٣٦٣(أبو داود .  صحيح)١(



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ١٠

َّة من السنة أو من الكتاب أ      ومستقر ُّ                       َّ   .                                   هلا دليل ولكن قد يقوى الدليل أو يضعف  ، ُّ
ًأن يكون راكدا أو أن يكون جاريا ود   اّ                                   ّ التقسيم الثالث باعتبار هيئة املاء إم ً                                 ً               إذا بال أحـدكم  «     حديث       ليلها ً

ّ، فرق النبي صىل اهللا عليه وسلم بني الدائم واجلاري، مفهومه أن اجلاري خيتلف عنه)١( »             يف املاء الدائم ّ ّ َّّ                                                                      ّ ّ ّ َّّ.  
ً                                                                                        ًإذا عرفنا األوصاف التي يذكرها العلامء وهي التقاسيم هي األوصاف التي يتـأثر فيهـا احلكـم باعتبـار 

  .                   هذه التقاسيم الثالثة                              حال املاء، فإنه غالبا ال خيرج عن 
  :                      إن املـاء ينقـسم إىل ثالثـة  :                                                                    سأبدأ بالتقسيم الثاين ألن املصنف يف أول مجلة خالفها، التقسيم الثالث قلنا

                   إن املـاء القليـل إذا   :               الفقهـاء يقولـون  ،                  ألن املـصنف خـالف فيـه                                  قليل وكثري ومستبحر، سأذكر لكم حكمه 
                                      ا املاء الكثري فإن النجاسـة إذا وقعـت فيـه ّ   ّ وأم  ،             ته أم مل تغريهٍ                                        ٍوقعت فيه أي نجاسة سلبته الطهورية سواء غري

َ  َِّريَ  َغُ  ُ  تْ   ْ  أنّ                         ّفإنه ال تسلبه الطهورية إال               اسـتثناء ثـاين –  ّ   ّإال       باإلمجـاع                                     أوصافه الثالثة طعمه أو لونـه أو رحيـه َ    َ  أحدِّ
         وتـسلبه             فإهنـا تنجـسه ؛                                                      أن تكون النجاسة التـي وقعـت يف املـاء الكثـري بـول وعـذرة اآلدمـيّ    ّ إال –      منقطع 

ّفالنبي صىل اهللا عليه وسلم قال  -  ه ّ          ّولو مل تغري  -         الطهورية  ّ ّ َّ                          ّ ّ ّ                                    يبـولن أحـدكم يف املـاء الـدائم ثـم يغتـسل    ال «  : َّ
ّرواية ثانية يف الصحيح، فالنبي صىل اهللا عليه وسلم هنى عن البول يف املاء الدائم وهو كثري   )    منه (     ، أو )٢( »   فيه ّ ّ َّ                                                                               ّ ّ ّ َّ

  .                                                         لب الطهورية إذا وقعت فيه بول أو عذرة اآلدمي وهذا هو الدليلُ                               ُأكثر من قلتني؛ فدل ذلك عىل أنه يس
ّ املاء املستبحر، واملاء املستبحر أي نجاسة تقع فيه ال تسلبه الط :                                 النوع الثالث من املياه عندهم قالوا ٍ                                                          ّ       هورية ٍ

  .                         مل تغري لونه أو طعمه أو رحيه    ما
                                  عمدة جعل حكـم الكثـري واملـستبحر سـواء،         إنه يف ال  :    قال  -               كام ذكر املرداوي   -                  املصنف رمحه اهللا تعاىل 

             وسأتكلم عنها    ،                                         كم بنجاسته إال أن يتغري لونه أو طعمه أو رحيهُ                                      ُبمعنى أن الكثري واملستبحر عنده كالمها ال حي
  .        بعد قليل
        إذا بلغ  «   :                      يث أبو هريرة ريض اهللا عنه    حلدً                                          ً إذا بلغ املاء قلتني أو كان جاريا مل ينجسه يشء :            يقول الشيخً  ً ذا إ

                                                
 .بنحوه) ٢٨٣( صحيح مسلم )١(
 . سبق خترجيه)٢(



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ١١

                      تتبع طرقه مجاعـة مـن أهـل   ، ٍ                                         ٍ وهذا احلديث رواه ابو داود وغريه بإسناد حسن ،)١( »                 ء قلتني مل حيمل اخلبث   املا
                                                                                     العلم منهم الضياء املقديس يف جزء مطبوع والعالئي وغريه وصححه ابن عبد الـرب واحلـافظ واإلمـام أمحـد 

                             إذا زاد عن قلتني فإنه ال حيمل                                        وقد أمجع العلامء عىل العمل بمنطوقه وهو أنه  ،            هذا احلديث  وا         وغريهم صحح
  .               ، هذا هو الدليلٍ                                                                  ٍ فأي نجاسة تقع فيه ال تسلبه الطهورية إال أن يتغري لونه أو طعمه أو رحيه ،    اخلبث

  .            اجلاري ال ينجس     املاء ً                                    ًأو كان جاريا، وقد انعقد اإلمجاع عىل أن   :    قال
                          أمامـة ريض اهللا عنـه، وحـديث أيب ّ                                               ّإال ما غري لونه أو طعمه أو رحيه، حلديث أيب سـعيد وأيب   :         طبعا قال

                   وهـذه الزيـادة وإن  »ّ                                                     ّاملاء طهور ال ينجسه يشء إال ما غلب عىل لونه أو طعمه أو رحيـه «                  سعيد عند ابن ماجه 
  .ّ                                                                    ّكانت ضعيفة إسنادا إال أنه قد أمجع العلامء عىل العمل هبا، قاله ابن عبد الرب

   .                           ذلك ينجس بمخالطة النجاسة ى      وما سو  :    قال
            نـستفيد منهـا   )                            ذلك يـنجس بمخالطتـه النجاسـة ى     ما سو (                         رية من قول املصنف وهو قوله  خ        اجلملة األ
   :        مسألتان

                فـذكر أن كلـيهام  ،                             ق بني املاء الكثري واملاء املـستبحرّ                                 ّ ما ذكرناه قبل قليل أن املصنف ال يفر  :            املسألة األوىل
                    هوريـة، وهـذا مـا رجحـه        سلب الطُ         ُفإنـه ال يـ  -                            ولو كانت من بول وعذرة اآلدمـي   -                   اذا وقعت فيه نجاسة 
  .ً                    ًاملؤلف بناء عىل الدليل
                       إذا وقعت فيـه النجاسـة  ؛                                                     نستفيد من هذه اجلملة أن املاء القليل الذي هو دون القلتني     أننا   :               املسألة الثانية

                        إذا بلـغ املـاء قلتـني مل حيمـل  «              حـديث أيب هريـرة       مفهـوم                                            فإنه حيكم بنجاسته ولو مل يتغري، ودليله عىل ذلـك 
  .)٢( »    اخلبث
                 ، وبعـضهم يـرى أنـه                                                          مفهوم رشط لعدد، ومفهوم العدد يرى كثري من أهـل العلـم العمـل بـه    هذا    : ل  قا

  .          مفهوم الرشط
ّوال شك أن العمل هبذا القول أحوط وأبرء للذمة بدليل أن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم هنـى أن املـرء  ّ ّ َّ                                                                                    ّ ّ ّ َّ

                                                
 ).٤١٦(صحيح اجلامع ). ٦٣(اود أبو د.  صحيح)١(
 . سبق خترجيه)٢(



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ١٢

  .                                          يتوضأ من املاء الذي بال فيه، ومل ينطه بالتغري
       أرطـاال           مئة وثامنية                  والقلتان ما قارب   :      ، قال                                      مقدار القليل والكثري، حده وهو القلتان                 ثم بدأ الشيخ بذكر
             الل حجر، وأهنا  ق                 أحد الطرق أهنا من   يف                     بن جريج رمحه اهللا تعاىل  ا                        القلتني جاء تقديرها عن ّ             ّ بالدمشقي، وحد

              أو اإلنـاء يقـاس       الكأس     مثل                   الرطل هو وحدة كيل   ،          رطل عراقي      مخسمئة                             تعادل مخس قرب، والقربة تعادل 
                                                   ن األول كان هلم رطل خيالف رطل غـريهم، ولـذلك فـإن الفقهـاء  ا                                  به، وكل بلد من بلدان املسلمني يف الزم
                                                          روها بالرطل العراقي، والفقهاء الشاميني أهـل دمـشق إذا أرادوا ّ                                        ّ البغداديني إذا أرادوا أن يقدروا القلتني قد

  .                        ي فيقدرها بالرطل الدمشقي                                             أن يقدروها قدروها بالرطل الدمشقي، واملصنف دمشق
      ألرطـال  ا                                               رها باألرطال البغدادية، والفقهاء املـرصيني يقـدروها بّ                               ّ البغدادي مثل الدجريي يف الوجيز قد

                 يقـدروهنا بالرطـل -         احلنابلـة        فقهاء -                                                            املرصية مثل صاحب منتهى اإلرادات ابن النجار، والفقهاء البعليون
  .                             تالف نوع الرطل الذي يقدرونه به خ ا             تاب إىل كتاب ب ك                     البعيل، ولذلك ختتلف من 

    عهـد ّ         ّقـدر بـه يف        الـذي  و                    ألن الرطل العراقي ه :                                                ولكن أوىل األرطال بالتقدير هو الرطل العراقي، قالوا
ّالنبي صىل اهللا عليه وسلم ويف عهد الصحابة ولكن هو متقارب ّ ّ َّ                                                   ّ ّ ّ َّ.  

                         هي وحـدة يقـدرها الفقهـاء  ي                           ، املئة وثامنية أرطال بالدمشق                أرطال بالدمشقي          مئة وثامنية        ما قارب   :     قوله
     هـو :           لذلك يقولون  ، )١(      القلتنيٍ                                                                 ٍبتقدير أسهل، فيقولون تأيت بإناء مكعب طول ضلعه ذراع وربع، فيكون هو 

ًذراع وربع طوال يف ذراع وربع عرضا يف ذراع وربع عمقا،  ً ً                                                 ً ً   .              ذراع وربع مكعب     يعني ً
  )     باملـل (                       ريب وليس عىل سبيل الدقة                 أنه عىل سبيل التق  -           وهو الصحيح   -          ذكر املصنف    كام              وهذا التقدير 

  .                مئة وثامنية أرطال        ما قارب    هو    :         ولذلك قال
                             وإن طبخ باملاء ما ليس بطهـور  :             تطهر هبا، فقالُ                                                   ُ بدأ الشيخ رمحه اهللا تعاىل بذكر بعض أنواع املياه التي ال ي

       غـري حتـى  ت         املـاء في       بودرة يف      هذا ال                 ، مثل أن تضع عصري )٢(     (...)ً                                  ً شيئا من أوصافه أو خالطه فغالب عىل ّ    ّفغري
ً                                                                                  ًن هذا عصري وال تقول هذا ماء، أو تسكب عليه حربا فاحلرب قد يكون مركز كاحلرب القديم كان يـأيت  إ   :    تقول

                                                
 .والظاهر أنه سبق لسان، والصواب هو ما أثبتناه) فيكون هو الرطل: ( يف الرشح قال)١(
 . كلمة غري واضحة)٢(



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ١٣

                   فـاختلط احلـرب باملـاء   ا،                 علت فيها احلبوب حـربُ                                                  ُعىل شكل حبوب فيوضع يف املياه، فنسمي هذه املياه التي ج
ًها حربا ال نسميه ماء ا     فسمين ً                   ً                                                    غلب عىل نفسه فإنه يسلبه الطهوريـة وهـذان األمـران بإمجـاع     يشء          إذا خالطه   ، ً

  .                    أهل العلم ال خالف فيهام
                                                     يف رفع حدث، فإن املاء الطهور إذا استعمل يف رفع حدث واجب   -            املاء الطهور      أي –          أو استعمل   :    قال
ّسلب الطهورية، دليل ذلك هني النبي عليه الصالة والسالم عن الوضوء بفضل طهور اُ      ُ فإنه ي ّّ َّ                                                                       ّ ّّ              ملرأة، فهـي قـد َّ

  .             استعملته بحدث
  :                                سلب الطهورية إذا استعمل حلدث برشطنيُ        ُ ن املاء ي إ  :               الفقهاء يقولون
ًأنه البد أن يكون احلدث واجبا ال مـستحبا  :          الرشط األول ً                                    ً       يف رفـع  (                          وأخـذنا هـذا مـن قـول املـصنف  ،ً

ّذي يـنغمس فيـه شـخص لتـربً                                                                  ًوبناء عىل ذلك فإن املاء الذي يغسل به الغسلة الثانية أو الثالثة أو ال  ) ٍ    ٍحدث ٌ                     ّ   د ٌ
  .              يبقى عىل أصله ؛                  نه ال يسلب الطهورية إ   :              هذه احلالة نقول  يف         فإننا  ؛ً   ً مثال

ًبد أن يكون قليال، فال يسلب املاء طهوريته إال أن يكون قلـيال           أن املاء ال  :           الرشط الثاين ً                                                      ً               وأخـذناها مـن  ،ً
ً                                 ًإذا مـا كـان دون القلتـني هـو مـا يـسلب   ،                          إذا بلغ قلتـني مل ينجـسه يشء :                          قول املصنف يف اجلملة األوىل قال

  .                                 الطهورية بمجرد استخدامه يف رفع حدث
                                     ولذلك مل يذكر أنواع املياه الثالثة وإنام ً                                 ًمن ذكر أنواع املياه وهي خمترصة جدا،        رمحه اهللا       الشيخ     اآلن       انتهى 

  . س                                                                         ذكرهتا لكم يف البداية وعرفنا حملها، اجلملة األخرية هي يف الطاهر دون الطهور والنج
  :                    أحكام الشك يف الطهارة             بدء اآلن بذكر 

                                                                                  وإن شك يف طهارة املاء أو غريه، مثل املأكوالت واملرشوبات أو يف طهارة الرتاب الذي يتيمم عليه   :    قال
  .        ونحو ذلك

  :                                         أو نجاسته بنى عىل اليقني واملراد باليقني أمور  :    قال
                           إن من شـك يف مـاء أهـو طـاهر أو   :     نقول                                         األصل يف اليشء، فإن األصل يف املاء الطهارة، ف :         األمر األول
  .                       إن األصل يف املياه الطهارة  :               غري طاهر، فنقول
            فيـه نجاسـة  ت                                ثل شخص عنده ماء وتيقن أنه قد وقع   م                           اليقني هو املستيقن من احلالتني،   إن   :           األمر الثاين



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ١٤

                ما استيقنت مـن          تبني عىل :                        أي شك يف التطهري له، فنقول  -                 ر باملكاثرة أم الُ  ُهَ    َ هل ط  -                 ولكنه شك يف تطهريه 
  .                                           احلالني وهو النجاسة ونحكم بنجاسته يف هذه احلالة

   هنا  إ   :      نقول–  ً  ًال             أي أهنا صارت خ  -                                            شخص عنده مخر وشك هل استحالت أم مل تستحل بعد  :        مثال آخر
  .ً                                          ًمازالت مخرا، واإلناء الذي فيها جيب غسله وهكذا

      وقـع  ئ  مـر ا                          يقن به غسلها، بمعنى لو أن        ما يتَ  َلَ  َسَ  َ  غ ؛                                      وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غريه :   قال
                               عليها طفل وخرج منه بول ولكنـه ّ            ّ  عليها قد مرّ                                                      ّ عىل ثوبه نقطة بول نقطة واحدة أو يعلم أن السجادة التي مر

                فلـم جيـد مكاهنـا، -  ً                     ً أن يكون لونه غامق مـثال     أو –ً                                                  ًنظر يف الثوب فلم جيد أثرا لكون الثوب ال يظهر فيه أثر 
           فامذا نقول؟
   نً                                     ً مثال أنني أعلم أهنا يف هذا املوضع لكـن أيـ ،                                      ل املحل الذي تتيقن فيه أنك غسلت النجاسة  غس ا   :    نقول
                                                                                هي نقطة فتغسل هذه النقطة وما جاورها لكي تتيقن أنك قد غـسلت النجاسـة، تعلـم أهنـا يف  ،         هي ال أعلم

        ا يف جهـة                                                       غسل الشق األيمن وهذا يكفيـك ال تغـسل الثـوب كلـه، أو تعلـم أهنـ ا   ؛                   الشق األيمن من الثوب
     غـسلت    قـد                                                                         عندما محلت الطفل جاءك البلل من بوله يف جهة صدرك فتغسل اجلهة التي تتيقن أنك   ،      الصدر

  .ً                   ًالنجاسة كاملة وهكذا
  .ً                                                 ً  ومعنى املتيقن أن تغسل املحل الذي فيه النجاسة يقينا ،       تتيقنً   ً إذا

   ،               طـاهر وطهـور ونجـس  :        أنواع            ن املياه ثالثة إ               قلنا يف البداية   ، ٌ                         ٌ وإذا اشتبه ماء طاهر بنجس :          يقول الشيخ
                             وإذا طبخ باملاء هذا هـو الطـاهر   :                                                      ن املصنف ذكر الطهور والنجس وذكر الطاهر يف األخري حينام قال إ   :     وقلنا

  .                             بأنه طاهر بنفسه ليس مطهر لغريه
                       لكن يوجد يف بعض النـسخ  ،      طاهر     مكتوب                   أغلب النسخ املطبوعة   ،                        إذا اشتبه ماء طاهر بنجس  :        هنا قال

  أ                                 مد بن قدامة رمحه اهللا تعاىل، كـان يقـر حم     أبا                                        هو األصوب يف املعنى، ولنعلم أن الشيخ املوفق             اخلطية طهور و
    حه،  حً                               ًجعلت إذنا لكل من قرأ كتايب أن يـص  :                                ، بل قد نقل املرداوي عنه أنه قال-ِّ  ِّريَ  َغُ  ُي  –  ً                 ً كتابه ويصححه دائام

                     ختالف أهـو مـن املـصنف أم   اال                              هذه ختتلف فيها النسخ وال أدري  :                              ولذلك املرداوي قال يف بعض املواضع
  .                       ملن بعده أن يصحح كتابهَ  َنِ  ِذَ                      َ من الفقهاء بعده، ألنه أ
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                                     ما من إنسان يعرى من اخلطـأ ولـذلك قـال  ه                     يأذن أن يصحح كتابه ألن  -          مثل املصنف   -             العلامء بعضهم 
  .           ويقع بوهمّ          ّفال أحد إال  )  ؟                     من الذي يعرى من الوهم   : (         اإلمام أمحد

                             ختصار كتابه، فقد نقل السخاوي         حتى من ا                        أهل العلم يسدد فيمنع من                           فبعض أهل العلم يأذن، وبعض 
  .                   نقله يف ترمجة احلافظ )                                 ال أحل ألحد أن خيترص كتايب برشح البخاري (  :                     أن احلافظ ابن حجر قال

ٌ                                                                             ٌفبعض العلامء كل لـه طريقتـه فـالبعض مـنهم يـأذن ويتجـوز مثـل املـصنف وبعـضهم ال يـأذن حتـى 
  .     ختصار   باال

ّطبعـا إال  ،                                                هي األنسب وهي موجودة يف بعض النـسخ وهـي األوىل بـاملعنىً               ًإذا قلنا طهور و ً        ّ           يف توجيـه ً
ّإن املصنف يرى أن الطهور والطاهر معنامها واحد وأن املاء الذي طبخ فيه غريه أو تغـري  :          واحد نقول ُ                                                                            ّ        اسـمه ُ

  .ً                      ًنقل عن كونه ماء إىل غريه
               تـيمم وتـركهام،  :                   ضوء أو رفع احلدث قال                                                 وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ومل جيد غريه ماء وأراد الو :    يقول

                                       ان أحدمها نجس واآلخر طهور، كيف يكون ذلك؟ ء          وعنده ما ،          عنده نجاسة   لو                      ومثله إزالة النجاسة، 
      رح هـو ُ                          ُين قد وقع فيه نجاسة بأن جـ ء                             ان من املاء، ويعلم أن أحد اإلنا ء                             رجل عنده كأسان من املاء أو إنا

  -ُ                                        ُ، وسيأيت أنه يعفـى عـن النحاسـة فيـه بعـد قليـلً      ً و كثريا أ  ن ً                 ًوالدم نجس قليال كا  -                  وسقط بعض الدم فيه 
                                    إذا أردت أن تتوضـأ أو تزيـل النجاسـة  :       ، فنقول            اإلناءين هو                     ين نجس ولكن ال أعلم أي ء                فأعلم أن أحد املا

              فـاليقني وارد  ،                 قـدم وال يـزول بالـشكُ                                                         ُ فاجتنب األثنني، ألن هذا هو اليقني، وهذا من تفريعات أن اليقني م
  .ً    ً  معا   ءين       نرتك املا          فاليقني أن   ، ً         ً عليهام معا
     قولـه                                                             مل يتوضأ هبام، ألنه لو توضأ هبام معناه أنه توضأ بنجس فال جيـوز ذلـك، و      تركهام      أي  ،        وتركهام :   قال
                                                      القاسم اخلرقي رمحه اهللا تعاىل ذكر أن املرء إذا اشـتبه عنـده    أبا     ألن  ،                    تركهام أي فلم يرقهام  اه   معن     أيضا   :      تركهام

     يلـزم                               يتيمم بعد ذلك، والصحيح أنـه ال   ثم        للامء  اً                                ًجيب عليه أن يريقهام معا ليكون فاقد                   ماء طاهر بنجس فإنه 
  .                       اإلراقة كام ذكر املصنف هنا

  –       مثـل ،                                                أي أحدمها طهور يرفع احلدث واآلخر طـاهر ال يرفـع احلـدث ،                    وإن اشتبه طهور بطاهر  :    قال
            رفـع بـه حـدث                     ا ذكرنـا قبـل قليـل أنـه  مـ                ه أو طبخ فيه أو ّ                          ّأن يكون قد اختلط به ما غري  -               الطهور والطاهر 
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  .    واجب
  :                                                                    وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهام، كيف يتوضأ قال فيه صفتان :   قال

َإما أن يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وإما أن يتوضأ من األول  َ                                                            َ        قنـا بـني ّ   ّ وفر  ،                 م يتوضأ مـن الثـاين ثَ
                                        النجس ال جيوز استخدامه فال جيـوز اسـتخدامه عـىل                                                 اشتباه الطهور بالنجس واشتباه الطهور بالطاهر، ألن 

               يلزمـه التوضـؤ  :                                                          وأما الطاهر فيجوز استخدامه ولكنه ال يرفع احلدث، ولذلك نقـول ،    ثنان             البرشة فيرتك اال
  .ً      ً هبام معا
                         إذا اشتبهت النجاسـة فلـم –                  التي قبل مسألتني –             املسألة األوىل  ،                            وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة  :    قال

              عنده مخـسة ثيـاب                                             ال، الثياب متعددة، فاشتبهت ثياب طاهرة بنجسة،   :                    يف الثوب الواحد، هنا            يعلم موضعها 
ّ                 ّصـىل يف ثـوب بعـد ثـوب   :                                                                     يعلم نجاسة اثنان وثالثة طاهرة، ولكن ال يعرف أهيا النجس وأهيا الطاهر، قال

ً            ًة تكـون قطعـا                                                                            بعدد النجس هذا إذا كان يعلم عدد النجس، أي يصيل هنا ثالثة صلوات، ألن يف هـذه احلالـ
                                     حـتامالت أنـك صـليت بثـوبني نجـسني وثـوب طـاهر،       سوء اال أً                                  ًويقينا تكون قد صليت بثوب طاهر، ألن 

  .                                                                               واحتامل أنك صليت بثالثة ثياب طاهرة، أو تصيل بثوبني طاهرين وثوب نجس، أي أخذنا باليقني
                اعدة وهي موجودة        عندنا ق و   ،               وهذا هو األحوط ،ً       ً زاد صالة                          يف ثوب بعد ثوب بعدد النجس وّ    ّ صىل  :   قال

  .                          أن األصل يف العبادات الطهارة  :                       واحلنابلة يكثرون منها ،                      عند كثري من فقهاء السلف
                                           يأخذ غرفة لوجهه من الطهور وغرفـة لوجهـه مـن  ،                                    إذا اشتبه ماء طاهر بطهور يتوضأ بصفتني   :     توضيح
  . ة                                                             غرفة ليده من الطاهر وغرفة ليده من الطهور وهكذا، وال تقطع املواال     ، ثم       الطاهر

ًالصورة الثانية أن يتوضأ وضوء كامال بأحدمها ثم يتوضأ وضوء كامال بالثاين فتجوز الصورتان ًً ً                                                                                 ً ًً ً.  
  :                 كيف تزال النجاسات

                عىل سبيل األغلـب ال   -             ويوجد غريها –                                       رمحه اهللا تعاىل أن النجاسات تزال بأربع صور     هنا         املصنف ّ   ّبني
  :                                ، فأغلب النجاسات تزال هبذه اهليئات   احلرص

                                   حداهن بالرتاب، ثبت بالصحيحني مـن حـديث  إ                              تغسل نجاسة الكلب واخلنزير سبعا   :     األوىل        النجاسة 
ّ عن أيب هريرة أن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم قـال ل              عبد اهللا بن املغف ّ ّ َّ                                         ّ ّ ّ                           إذا رشب الكلـب يف إنـاء أحـدكم  «   :َّ
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  ،  »ُ      ُأخـراهن «     وايـة       ويف ر »  هـن   أوال «           ويف روايـة )٢( »       الثامنـة «           ويف رواية )١( »            حداهن بالرتاب إ   ،            فليغسله سبعا
                              ظة البد فيهـا مـن العـدد، وهـو سـبع ّ  ّ غلُ                    ُظة، وهذه النجاسة املّ  ّ غلُ                                    ُ وهذا يدلنا عىل أن نجاسة الكلب نجاسة م

  .                              ما يف معناها ما سنذكره بعد قليل                             بد من الثامنة تكون بالرتاب أو          غسالت وال
   إن   :                     عىل ذلك فإهنم يقولونً                                         ً إنه يلحق به ما كان من باب األوىل فقط، وبناء  :                         هذا احلديث الفقهاء يقولون
  -                                                                بل كل أجزاء الكلب نجسة، فلو أن الكلب ولغ يف اإلناء أو رشب أو بال  ،                         النجاسة ليست خاصة بالولوغ

ٍ بل لو أصاب شعره شيئا أي مشى فوقع شعره يف إناء، فكل  ،ً                       ً يف موضع أو أصاب دمه شيئا  -            من باب األوىل  ً                                                   ٍ ً
  َ  َرِ  ِمـُ  ُأ  -                   سامح فيـه يف الطـوافني  تـُ          ُ وهـو الـذي ي  -             ذا كان السؤر ً                                    ًهذه األشياء تكون نجسة من باب األوىل، فإ

  .                                                                   فمن باب أوىل األشياء املجمع عىل نجاستها، وهذه مسألة أوىل يف باب األولوية ا         بغسله سبع
ّإن النبي صـىل اهللا عـيل وسـلم ألـزم غـسل الكلـب   :                  أن الفقهاء يقولون               يف باب األولوية؛                املسألة الثانية  ّ ّ َّ                                      ّ ّ ّ َّ
ً أبغض منه وأشد كرها فهو أوىل، ألن الكلب جيوز استخدامه أحيانا يف الصيد ويف احلرث كام ً             ًسبعا، واخلنزير ً                                                                             ً ً

     قيـاس                               يقاس اخلنزير عىل الكلب من باب  :                                                       عند النسائي، فمن باب أوىل اخلنزير فإنه أخبث، ولذلك يقولون
                   مـن النجاسـات ال تقـاس                                       ما كان أوىل منه وهو اخلنزير فقط، وغـريه ّ                ّقاس عىل الكلب إالُ              ُ األوىل فقط، فال ي

   .                        فقط نجاسة الكلب واخلنزير  ؛     عليه
  .ً         ً تغسل سبعا  :    قال

                                     مرور املاء يف موضع الغسل يف النجاسـات أو   ، ً                            ً مسألة مهمة جدا جيب أن نعرفها )    تغسل (            عندي يف كلمة 
  :                      يف الوضوء له أربع درجات

                  مرور املاء عىل املحـل   -   نا                        وهو الذي أتى به املصنف ه  -                     الغسل، واملراد بالغسل   : -             وهو أكثرها –     أوهلا 
   . ً       ً سمى غسالُ     ُ هذا ي          ثم انفصل ف               املاء عىل املحل ّ                   ّ ثم انفصاله، فإذا مر

  .                          ، ال يتقطر ماء، وال يسمى غسال                                      النضح، وهو الغمر باملاء، أي بدون انفصال  :      الثاين
         مـراره عـىل                              وهو إبالل اليد أو القامش ثم إ ،                                             املسح، واملراد باملسح ليس الغمر، بل أقل من الغمر  :       الثالث

                                                
 ).٢٧٩( صحيح مسلم )١(
 ).٢٨٠( صحيح مسلم )٢(
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                                                  ، مثل أن أبل هذا املحل ثم أمسح به القنينة، هذا مسح                                                 املحل ببلل فقط، فال يصيبه املاء ولكن يصيبه بلل املاء
  .        وليس غسل
  .                         وهي درجة زائدة، وهو الدلك  :       الرابع

       ، وإنـام           ؛ هـذا األصـل               املسح وال النـضح ئ                                               األصل يف النجاسات أن الواجب فيها الغسل فقط، وال جيز
ّالنبي صىل اهللا عليه وسلم أمر أسامء أن تعرص    ، ف              به، مثل الدمّ                              ّيام إذا كانت النجاسة ال تزول إال          جيب الدلك ف ّ ّ َّ                                      ّ ّ ّ َّ

                                              ، الواجب هو الغسل جمـرد إمـرار املـاء عـىل املحـل فقـط،  اً                  ًإذا الدلك ليس واجب  ،                 تدلكه بأظافرها ن   أ ؛    ثوهبا
     سـيأيت                 متى يرشع النضح؟  :          مر الثالث  األ   ، و    بهّ                                                    ّفاألصل الغسل أما الدلك فيكون عندما ال تزول النجاسة إال

  .    ذكره
       فعنـدما                                          يف موضع واحد، وهو يف مسح الدم عـىل الـسكني،ّ    ّ إال ئ  جيز       إنه ال  :               الفقهاء يقولون  :         أما املسح

               فنطهرهـا باملـسح،           فهي نجـسة،                          وهذه نجاسة أصابت السكني  ،ً                                   ًتذبح شاة فإن الدم املسفوح يصيب السكني
      وهـو –                   وأحلق بعـض أهـل العلـم    ،                       نزيل عني الدم فيطهر املحل     يسري ف       مع بلل                         نأيت بمنديل أو قامش ونحوه 

  –          املرايـات -         الـصحون -      كاسـات   ال                 كـل أمـر مـصقول مثـل   -                                   اختيار الشيخ تقي الـدين وعليـه العمـل 
                         ، وال يلزم الغسل واإلسالة،        يف تطهريه      باملاء        مسحه  ئ                     فإنه يرشع مسحه أو جيز                 هذا املصقول جدا؛    اميك ري   الس

       فيها  ئ                                                                 فإذا وقعت نجاسة عىل األرض يكتفي بمسحها بخرقة أو بممسحة فيها ماء وجيز  ،                وعليه عمل الناس
  .                                  ما يمسح وما ينضح فاألصل فيه الغسل ا         املسح ماعد

  .ً                        ًغسلها سبعا إحداهن بالرتاب     فيجب ً                                         ًإذا عرفنا النوع األول وهو النجاسات املغلظة 
              انظر الكلمـة                         الرتاب يقوم مقامه أو ال؟                          هل يدل أو ال يدل عىل أن غري »             إحداهن بالرتاب «          قول املصنف 

       إحـداهن  «                                                                                   وتأمل فيها، أنا أريد ان تفهم كيف أن الفقهاء كيف يستفيدون من كالم بعضهم األحكـام، قولـه 
                                                       إن غري الرتاب يقوم مقامه فالصابون يقوم مقامه وذلك من باب   :                           بعض الفقهاء يف املذهب يقولون   »      بالرتاب

  .    تطهري                           القياس األولوي فهو أكمل يف ال
   نـه  إ   :ُ                                                                               ُاملصنف هنا هل نفى أن األشنان أو غريه من املطهرات ال يقوم مقام الرتاب، املصنف سكت مل يقل

  .              يقوم أو ال يقوم
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                                                 ظاهر كالم املصنف أنه يرى أن غري الرتاب ال يقوم مقامـه،   : -               ومنهم املرداوي  -                  قال بعض أهل العلم 
ً          ًليس جمزومـا     فهو    )            ظاهر كالم فالن (                   ره الفقهاء من قوهلم    يذك                         ألين أريد أن تعرف أن ما ؟             قلت هذا الكالم  مل 

                                                    هو مل ينفي أن غري الرتاب يقـوم مقامـه، وسـائر كتـب املـصنف  »             إحداهن بالرتاب «     كلمة     هنا               بأنه قوله، ألن 
ُن غري الرتاب يقوم مقامه مما يكون مطهرا كاألشنان ونحوه إ   :    يقول ً                                                 ُ ً.  

       فإنه  ،                                         النجاسات ثالثة منقية، وهذه من مفاريد املصنف         يف سائر  ئ   وجيز  :                            النوع الثاين من النجاسات قال
                    ، ال تكفـي ثـالث غـسالت،                                                          يرى أن كل نجاسة وقعت عىل ثوب أو غري ذلك البد فيها من ثالث غـسالت

ّودليله عىل ذلك حديث أيب هريرة يف الصحيح أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال ّ ّ َّ                                                                 ّ ّ ّ                     إذا استيقظ أحـدكم مـن  «  : َّ
ّ فقول النبي صىل اهللا عليـه وسـلم  :     قالوا  ، )١( »                          فإنه ال يدري أين باتت يدهً                     ً نومه فليغسل يديه ثالثا ّ ّ َّ                            ّ ّ ّ        ال يـدري  «َّ

ّ وقوعها يف النجاسة، ومل يزل النبي صىل اهللا عليه وسلم هـذا الـوهم َ  َمَ  َهَ                  َ  يدل عىل أنه حتتمل و »            أين باتت يده ّ ّ َّ                                                          ّ ّ ّ َّ
ً بالغسل ثالثا فدل عىل أنه جيب غسل النجاسة ثالثاّ   ّإال ً                                            ً                               ريد املصنف مل يذكرها غريه أنـه جيـب            وهذه من مفا  ، ً

           التـي عليهـا    هـي                   والرواية الثانية و   ا،                                                          الغسل ثالث مرات، وأما مشهور املذهب عند املتأخرين فإنه جيب سبع
  .         النجاسة  عني                        أنه يكفي غسلة إذا ذهب  ى           عتامد والفتو  اال

   ،                 واحدة تذهب بعينهـا              فإنه تكفي صبة   :                      إذا كانت عىل األرض، قال  :                                  النوع الثالث من إزالة النجاسة قال
ّأن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال           ريض اهللا عنه؛                                 أي تكفي صبة واحدة حلديث أيب هريرة  ّ ّ َّ                            ّ ّ ّ             صبوا عـىل بـول  «  : َّ

        هنـا مل  ،         صب وينفـصلُ        ُبد أن يـ              ألن الغسل ال ، )َ   َغسل (   :       مل يقل )َ  َصب (   :          ، فهنا قال)٢( »ً          ًوبا من ماء ن        األعرايب ذ
  . ئ                         ينفصل جمرد صب املاء عليه جيز

                                           وهذا يسمى النوع الرابع من النجاسة، وتـسمى  ،ُ                                      ُ يف بول الغالم الذي مل يأكل الطعام النضح ئ ز      قال وجي
  :                       إن النجاسة املخففة نوعان  :                                النجاسة املخففة، والفقهاء يقولون

ّم قـيس يف الـصحيح أهنـا أتـت النبـي  أ                                           بول الغالم الذكر الذي مل يأكل الطعام من حديث   :           النوع األول َّ                             ّ َّ
ّلم بغالم مل يأكل الطعام فبال عليه فنضحه النبي صىل اهللا عليه وسـلم وقـالّ             ّصىل اهللا عليه وس ّّ ّ َّ                                                                ّ ّّ ّ           إنـام يكفيـه  «   :َّ

                                                
 ).١٦٢(  صحيح البخاري )١(
 ).٢٢٠( صحيح البخاري )٢(



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
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 ٢٠

ًإذا يشرتط أن يكون غالما و  ،                                         ، فدل عىل أن النضح وحده جمزئ وال يلزم الغسل)١( »     النضح ً                       ً        مل يأكل         أن يكون ً
ً                            ًي أن الطعام ليس غذاء له، قد                                    مخسة أشهر، ومعنى أنه مل يأكل الطعام أ    دون        يكون  ،ً                    ً الطعام، يعني صغري جدا

  .                                   ولكن الطعام ال يكون وجبة أساسية له   ليب                                          يكون الطعام الذي يأكله وجبة واحدة أو بني احل
             فـإن طهارتـه  ،ً                                                                   ً وكذلك املذي، املذي طهارته خمففة، وسواء كان املذي خرج بشهوة أو بغـري شـهوة :   قال

ّ رجال مذ   كنت  :                    يث عيل ريض اهللا عنه قال د                    خمففة كام ذكر املصنف، حل ً        ّ ّ فاستحيت أن أسأل النبي صـىل اهللا   ء؛ اً ّ َّ                             ّ ّ َّ
         وأن تغـسل  «                       أي أن تنضح مالبسك فقط  »                      إنام يكفيك أن تنضح فرجك «  :               بنته عندي فقال اّ               ّعليه وسلم ملكان 

   حمـل   ُ           ُ  فيغمـر املـرء ،                     معنى النـضح هـو الغمـر :       ، وقلناً                          ًإذا فيجب النضح وال جيزئ املسح  )٢( »            ذكرك وأنثييك
  .       ال املاء                    النجاسة وال يلزم انفص

                                 البعض، ما الفرق بني املذي وبني غريه؟   عىل                         عندنا هنا مسألة قد تشكل 
ً                             ً وهو طاهر وخيـرج دفقـا بلـذة وهـو  :       واملني ،       البول :                                      إن الذي خيرج من الرجل أربعة أشياء وهي :    نقول

  ج                       وهو مـاء رقيـق أبـيض خيـر :                        والنوع الثالث وهو املذي ،                                         غليظ يف هيئته أبيض من الرجل وأصفر من املرأة
                ، هـذا املـذي كونـه  ا                       مذي عند املرض ويكون رقيقـُ                      ُ  أو عند املرض، فالبعض ي ،ً                        ً عند الشهوة ولكن ليس دفقا

    ال  :                     خفف يف النجاسة، فقـال ،                     فإن الرشع قد خفف فيه ؛ً                             ً  املرء بخروجه ويكون خروجه كثرياُّ          ُّخيرج وال حيس
  .               وإنام يكفي النضح  -          وهو الثوب   -            جيب غسل املحل 
               فـإن املتـأخرون  ،                                        هذه املسائل التي خالف هبا املتأخرون املـصنف ،         كذلك املذي             قول املصنف و :       للفائدة

                 أنه ال يلـزم الغـسل   -ً                ًوهو الصحيح دليال   -                                                   يرون أن املذي نجاسته عادية فيجب غسله، لكن املصنف رأى 
  .ً                                                              ًوإنام يكفي النضح، وهو األصح دليال من احلديث السابق عن عيل ريض اهللا عنه

                وخاصـة إذا كـان ُ  ُهُ      ُ رى أثـرُ                                     ُويسري الدم، واملراد بيسري املذي الذي ال يـ  -     املذي   -  ه                 قال ويعفى عن يسري
                           قد انعقد اإلمجاع عىل أن يسري  ،                                                      فهو خيرج اليشء اليسري وهذا حيصل عند بعض الناس، ويسري الدمً  ًء        املرء مذا

                فالعفو ليس عن  ،                             نجس ولكن ال يلزم إزالة النجاسة   هو        انظر  ،                         فال هو ناقض وال يلزم غسله ؛             الدم معفو عنه

                                                
 .بنحوه) ٢٨٧( صحيح مسلم )١(
 .بنحوه) ٢٦٩( صحيح البخاري )٢(
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 ٢١

  .                                                                           نجاسته وإنام عن وجوب التطهري أي وجوب تطهري املحل الذي وقعت عليه نجاسة عليه الدم
              ولكن ال يكـون  ،                            وهو ما خيرج من العروق واجلسد ،                        ما تولد عن الدم من القيح و                  وما تولد عنه أي  :   قال
  .            أو نحو ذلك ا         أو أصفر ا           يكون أبيض ا   أمحر

      الكثـري   ، )١( »ُ                      ُالكثري هو ما فحـش يف نفـسك «   :     قال        ابن عباس    ديث  حل   ،                       وهو ما ال يفحش يف النفس :   قال
                                  أي انعقد امجـاع املـسلمني عـىل أن الـدم  ،ً                                                      ًهو ما يفحش يف النفس، طبعا كون الدم نجس انعقد اإلمجاع عليه

             وابـن املنـذر -      إلمجـاع ل                              واإلمام أمحد من أقل الناس حكايـة   -                              حكى اإلمجاع ابن حزم واإلمام أمحد  ،    نجس
  .                             لكثري من العلامء عىل أن الدم نجس        وتبعهم ا

                                  نجاسة الدم وبني انتقاض الوضوء خلـروج    :           ق بني مسألتنيِّ  ِّرَ  َفُ                                 ُ ولكن بعض الناس خيطئ من جهة أنه ال ي
                              كي اإلمجاع وهـو إمجـاع متقـدم عـىل أن ُ                ُ أما األوىل فقد ح ،        فيها خالف    نعم            فالثانية  ،            ق بني املسألتنيْ  ْرَ       َ الدم، ف

ً                               ً يعنـي أن الـدم لـيس ناقـضا، أو أن  )       اجلراحات  يف       الصالة  (   ه    ب فيَّ        َّالذي بو                           الدم نجس، والبخاري يف الباب 
ُالدم إذا كان مستمرا فإنه ي ً                           ُ   .                                          وهذا بإمجاع أهل العلم أن احلدث الدائم يعفى ،       عفى عنهً

  .                                  ومني اآلدمي وبول ما يؤكل حلمه طاهر :   قال
ّهو املاء الذي خيرج دفقا بلذ و   ،                         املراد باملني ما ذكرناه قبل ً                          ّ ّرج بغري دفق وال لذ        ة، فإن خً ٍ                 ّ                ة، كأن يكـون قـد ٍ

    مـثال                                                                                       خرج بعد البول أو عند محل يشء ثقيل أو عند الربد الشديد أو بعض الناس ال خيرج منه إال بعد مجاعه 
ً                                          ًإن خرج بغري دفق ولـذة فإنـه ال يـسمى منيـا وإنـام   :       نقول-                             يكون قد ارتد ثم خيرج بعد ذلك  -ً          ًبساعة مثال 
ً                                                             ًالبول، وليس حكمه حكم املني، فإن املني طاهر مـن الرجـل واملـرأة معـا                  ، وحكم الودي حكم  ا        يسمى ودي

ّكنت أفركه من ثوب النبي صىل اهللا عليه وسلم وهو يصيل «                       لقول عائشة ريض اهللا عنها ّ ّ َّ                                              ّ ّ ّ ّ فكان النبي صىل )٢( »َّ ّ َّ               ّ ّ َّ
ّ يراه النبي صىل اهللا عليه وسلم فدل عىل أ ،ّ                                    ّاهللا عليه وسلم يصيل بثوبه وهو عليه منيه ّ ّ َّ                                    ّ ّ ّ   .ً           ً نه ليس نجساَّ

ّأن النبي صىل اهللا عليه وسـلم أبـاح هلـم                     حلديث العرنيني املعروف ً    ًيضا  أٌ                       ٌ وبول ما يؤكل حلمه طاهر  :   قال ّ ّ َّ                                 ّ ّ ّ َّ

                                                
 ).إسناده صحيح): (٢٧ص(وقال صاحب التحجيل ) ً                           إذا كان فاحشا فعليه اإلعادة(بلفظ ) ٤١٠٠( رواه البيهقي يف الكربى )١(
 ).٢٨٨( صحيح مسلم )٢(
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 ٢٢

      مـأكول     بـول              إنـه ال جيـوز رشب   : ً                                 ًل اللحم ليس جـائزا، الفقهـاء يقولـون و             ، ورشب بول مأك)١(       رشب بوهلا
           وهذا مـا نـص   -                         طباب ال جيوز، ألن بعض الناس                       ستطباب، أما عند غري است        عند اال ؛           عند احلاجةّ         ّاللحم إال

                وهو طـاهر تتعـالج   ،           منع من رشبهُ                 ُ  برشبه، نقول ال، وي أ                 ألن بعض الناس يبتد  -                        عليه بعض الفقهاء وغريهم
  .                                                    به يف اخلارج للجلد فال مانع، ولكن يف الرشب إنام يرشب للحاجة

 )٢(   ؟؟؟  :       سؤال-
                                             يسري الدم، الدم نجس، ويسريه معفو عنه، جيوز لك                                    األول هو بول الغالم، الثاين املذي، وليس  :     جواب

  .                             أن تصيل ويف ثوبك نقطة أو نقطتان
               إن هذا الفحـش يف   :                          ما ال يفحش يف النفس، نقول :     قال ؟                          يسري الدم الذي يعفى عنه هنا          ما املراد ب  :      مسألة

             وال مـن يتـساهل ً                     ًوسوس فريى القليل كثريا ُ                 ُ د عىل نفسه فأصبح يَّ                              َّ العربة بأواسط الناس دون من شد ؛     النفس
ً                               ً هذا يتساهل ألنـه دائـام خيـالط الـدم  ،            اب الذي يذبحَّ                                            َّفيخالط النجاسات، فبعض الناس يتساهل مثل القص

                                               ثنني، وإنام العربة بأواسط النـاس، فالـدم القليـل عنـد                           عنده، نقول ال عربة هبذين اال                   فريى الدم الكثري قليال
                           من املـسائل التـي يكـون فيهـا  ه     وهذ ،   ناس ل       أواسط ا                    فإنه معفو عنه عند  ؛                          أواسطهم نقطتان ثالث أربع مخس

 )٣( .ٌ                                  ٌحتقيق املناط يعني معلق كل واحد بعينه
  : ة                   يقول الشيخ باب اآلني

ّ                              ّغريهـا، لقـول رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه   يف ٍ                                           ٍ ال جيوز استعامل آنية الذهب والفـضة يف طهـارة وال  :   قال
 )٤( . »                               فإهنا هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة ؛     حافها                                         ال ترشبوا يف آنية الذهب والفضة وال تأكلوا يف ص «  : ّ    ّوسلم

  :                                                 آنية الذهب والفضة نقول يستخدمها الناس يف ثالثة أمور
                فيجـوز ألي رجـل أن   ً                                                       ًستخدم من باب القنية أو النقد فإنه جيوز للرجل واملـرأة معـا،ُ     ُ  أن ت :         األمر األول

                                                
 ).٢٣٣( صحيح البخاري )١(
 . السؤال غري مسموع)٢(
والودي أفردناه ألنه شكله كشكل املني وحكمه كحكم املني، فهو داخل يف حكم البول، :  هنا أجاب الشيح عن سؤال عن الودي خالصته)٣(

 .إن شئت أفردها رابعا، وإن شئت اجعله ثالثا
 ).٥٤٢٦( صحيح البخاري )٤(
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  . ا                                  وجيعلها يف بيته قنية يقتنيها يكنزه ت              عىل أي هيئة كان     ذهبا       يقتني 
ً                                                                        ًستخدم من باب احللية، فاملرأة جيوز هلا أن تتحىل بالذهب والفـضة معـا، وأمـا الرجـل ُ    ُ أن ت  :           األمر الثاين
                        باخلاتم فقـط، ألن هـذا مـا ّ                          ّنه ال جيوز أن يتحىل الرجل إال إ  :     يقول  -      املذهب             وهو مشهور –               فإن من الفقهاء 

ّورد عن النبي صىل اهللا عليه وسلم فعله، ومل يرد عنه أنه ّ ّ َّ                                                 ّ ّ ّ   .         حتىل بغريهَّ
                                        أنه جيوز للرجـل أن يـتحىل بكـل مـا جـرت العـادة   -                           وهي اختيار الشيخ تقي الدين   -                 والرواية الثانية 

  –                                                                                        بالتحيل به برشط أن يكون من الفضة، فيجوز أن يلبس ساعة من الفضة، وجيوز أن جيعل نظارة من الفضة 
  .                            ت التي سرتد بعد قليل ونحو ذلك   عامال  ست  اال        من سائر    هنا  إ   :      ومل نقل  -                   ن النظارة من احللية  إ   :    قلنا   إن 

    ال -                                                      حيرم عىل الرجل واملرأة استعامل الذهب والفضة يف غري ما سبق  :      ستعامالت           ذلك من اال ا       ما عد- ٣
                                          سـتعامالت اسـتخدامها يف األكـل والـرشب، ولـذلك يقـول             ومن هذه اال-                           حلية وال قنية وال جعلها نقدا 

ًفضة مطلقا، فال جيوز جعلها إناء وال جيوز جعلهـا قلـام يكتـب بـه                              ال جيوز استعامل آنية الذهب وال :     املصنف ً ً                                                      ً ً ً
ًوال جيوز جعلها مقبضا لباب وال جواال ٍ ً                                ً ٍ                   عل اهلاتف مـن الـذهب ُ                                   ُوهذا للرجل واملرأة سواء فال جيوز أن جي  -  ً

  ة                                     لذلك فإن بعض الناس عندما يـأيت بـسيار ،            ذلك فال جيوز ا        أما عد ،                     الذي يباح فقط احللية-      حيرم         أو الفضة
                    ذلـك ال جيـوز والـدليل  ا      أما عـد     فقط،                                                              من ذهب فهذا ال جيوز، إنام جيوز احللية للمرأة والقنية للرجل واملرأة 

  .                                   حديث حذيفة الذي ذكره املصنف قبل قليل
                  عرفنا املـسألة األوىل   ، ٍ                                                          ٍيف قول املصنف ال جيوز استعامل آنية الذهب والفضة يف طهارة وال غريها  :      مسألة

  .                              لذهب والفضة متى جيوز ومتى ال جيوز                  وهي أنواع استعامل ا
                                                                                          قبل أن أنتقل اىل املسألة التي ذكرها املصنف فقط من باب التطبيق، لو أردنـا أن نقـول النظـارات، هـل 

                         النظارات استعامل أو حلية؟
  ٍ                               ٍنظارات من ذهب أو فضة ألهنا اسـتعامل          أن يستعمل                     حيرم عىل الرجل واملرأة   :                      من رأى أهنا استعامل قال

                   ألهنا عىل البدن فهـي                    أهنا نوع من احللية؛–               أداه اجتهاده –                               ، ومن رأى أن هذه النظارات حلية   ية        وليست حل
        ذكرنـا  ؟                                             وفضة، وهل جيوز للرجل استخدامها من الفضة أم ال ا                      جيوز للمرأة جعلها ذهب :                 نوع من احللية، قال
      فمـن  ،ٍ           ٍ جيوز كل حليـة    أنه         الثانية                       اخلاتم فقط، والرواية ّ                            ّ مشهور املذهب ال جيوز للرجل إال ،             اخلالف قبل قليل
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 ٢٤

  .                             رأى أن النظارة حلية فإهنا كذلك
ً ال جيوز مطلقا أن يكون ذهبا أو فضة       ، القلم         رأس القلم ً                                ً                  نـص عليـه ابـن مفلـح   -                 ولكـن رأس القلـم  ،ً
  -                                        وأما يف زماننا فال حاجـة، فـإن رؤوس األقـالم  ،                                رأس القلم إذا وجدت حاجة إليه جاز  -             بالفروع وغريه 
                         أمـا رؤوس األقـالم ال تنكـرس،  ،ً            ً قـديام مـن خـشب ا      كـانو ،                  هذه األيام ال تنكرس-  يل  ل ي     كون م           رأس القلم ي

  .                                                                فاحلاجة كانت يف الزمان األول ولذلك أبيحت أما يف زماننا فال حاجة إليها
                                           يف طهارة، كون الوضوء مـن آنيـة الـذهب والفـضة  :    قوله   :ٍ                ٍ يف طهارة وال غريها :                 مسألة يف قول املصنف

                                                         من احلديث، لكن هل يصح الوضوء من آنية الذهب والفضة أم ال؟ ؛             حرام ال شك فيه
                                                 أنـا مـن أغـرايض يف رشح هـذا الكتـاب أن نعـرف كيـف الفقهـاء   :        قلت لكم   ،                 نأخذ من كالم املصنف
         ونقلنـا  ،                                       سأركز عىل كالم األصحاب يف توجيه كالم املـصنف :               ولذلك قلت لكم ،                    يفهمون األلفاظ وحيلوهنا
  .       يف ذلك                      أكثر من نقل عن املرداوي

                  ال جيوز، ومل يـتكلم  :       إنه قال  : ً                                          ًذكر املرداوي كالما عن ابن قدامة يف العمدة قال  -    أظن   -              يف باب الوكالة 
               مشهور املذهب أن   ،               مل ينص عىل الصحة          ال يصح ما         األصل أنه          من يشء فَ  َِع  ِنُ  ُم    إذا       واألصل   :              عن الصحة، قال

                       فاإلنـاء هـو حامـل للـامء،  ،              باملـاء ال باإلنـاء             م، ألن الوضوء  ث                                     الوضوء من آنية الذهب والفضة يصح مع اإل
                                                                             فهم من كالمه أن الوضوء من آنية الذهب والفضة ال يصح، وهذا مبني عـىل قاعـدة ذكرناهـا ُ            ُ واملؤلف هنا ي

        يـرى بعـض   ،               أقوال يف املسألة             ؟ ذكرنا ثالثة  )                         هل النهي يقتيض الفساد أو ال (          وهي قاعدة                     العام أو قبل العام، 
ًا كان متجها حلق اهللا فإنه يقتيض الفساد مطلقا وعىل ذلك خيرج مفهوم كالم املصنف                     أهل العلم أن النهي إذ ً                                                                    ً ً ،  

ّإذا فظاهر كالم املؤلف أن الوضوء من آنية الذهب والفضة ال يصح إال ً                                                            ّ        وهـذا -             ال يوجد إناء  -            عند احلاجة ً
  .                                                          ختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمة، ألن النهي حلق اهللا تعاىل فال جيوز ا   هو 

                                          بب بذهب أو فضة أي جعـل عليـه طبقـة مـن ذهـب أو  ض                       بب هبام حكمهام، اإلناء إذا  ضُ       ُحكم امل   و :   قال
                يستخدم يف التـزين         التضبيب              الثاين أن هذا      األمر    و ،ً                                            ًفضة فحكمه حكم الذهب والفضة ألنه أوال هو الظاهر

  ،        والتجميل
                 بة يـسرية وكانـت مـن  ض             إذا كانت ال ؛             بة حالة واحدة ض                                   أن تكون يسرية من فضة، يستثنى من الّ    ّ إال :   قال
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 ٢٥

ّاجة ليست ألجل التجميل وإنام حلاجة، حلديث أنس ريض اهللا عنه أن النبـي صـىل اهللا عليـه  حل          فضة وكانت  ّ َّ                                                                       ّ ّ َّ
               كان عنـد أنـس ثـم   ،                                         ، وإناؤه بقي حتى رآه البخاري رمحه اهللا تعاىل)١(         بة من فضة ضّ                     ّوسلم انكرس إناؤه فاختذ 

  .   حيح                               ه من بعده فرآه البخاري صاحب الص ؤ           توارثه أبنا
           وأن تكـون  ،              أن تكون يـسرية :                   حام فتجوز بثالثة رشوطّ                                    ّ بة اليسرية وهو إذا انكرس فيأخذ حمله الل ضً      ًإذا ال

           إنـام يبـاح  ؛ هُ    ُ  أصـلَ  َمِّ  ِّرُ                       ُألن عندنا قاعدة أن ما حـ  ،                            واألمر الثالث أن تكون حلاجة ،                   من فضة وليست من ذهب
         د عـىل أصـل ِ  ِرَّ  َّطـُ                     ُ ه وكثـريه سـواء، والـرشع م       فقليلَ  َمِّ  ِّرُ  ُح              ألن األصل ما ،                              قليله للحاجة، بدون حاجة ال يباح

  .ً                                            ًلحاجة مثل العرايا أبيحت قليال مخسة أوسق للحاجة ل                        واحد، وال يباح القليل إال 
                     كـان مـن جلـد أو معـدن  ا           أي إنـاء سـوء  ،                                         وجيوز استعامل سائر اآلنية الطـاهرة واختاذهـا :          يقول الشيخ

                ولكـن ال جيـوز أن -                       كأن جتعلـه حتفـة يف بيتـك           أي استخدامه  -                                     رخيص أو غايل فإنه جيوز استعامله واختاذه
  .                      جيوز حرام داخل يف الوعيد                                                            جتعل التحفة من فضة، فبعض الناس جيعل يف بيته حتفة من فضة وهذا ال

ّوز استعامل آنيه أهل الكتاب وثياهبم، ألن النبـي صـىل    جي  أي                                واستعامل أواين أهل الكتاب وثياهبم،   :    قال ّ َّ                                              ّ ّ َّ
َاهللا عليه وسلم توضأ من م ّ                       َ                          فإن ثياب الصحابة رضـوان  ،                       وألن امجاع الصحابة عليه :                     ادة امرأة مرشكة، قالواَ  َزّ

ً             ًقـديام كـان بعـض                                    مل تعلم نجاستها، كيف تعلم نجاسـتها؟      ما :   قال  ،                     نام كانت من صنع املرشكني إ         اهللا عليهم 
  .ً            ً  الثوب مطلقا                            نجاستها فال جيوز استخدام هذاَ  َمِ  ِلُ                                                   ُ الطوائف كانوا يصبغون الثياب بالنجاسة فهذا يكون قد ع

                وإنـام تـأيت مـن جهـة                                  مثل جلدة ميتة ال يـذبحها كتـابيون  ،ٍ                             ٍ إن هذا الثوب صنع من جلدة ميتة  :        أو نقول
  .             د ميتتهم نجسة ل ج   أن    صل   األ  :                     البوذيني ونحوهم فنقول

  :                  امليتة أقسامها ثالثة  ،                         وصوف امليتة وشعرها طاهر :   قال
  .            شعرها وصوفها  :           القسم األول
  .   فها    يف جو    ما  :            القسم الثاين
  .                     الفاصل بينهام وهو اجللد  :             القسم الثالث

ّهنام طاهران ولو كانا من ميتة، ألن النبي صىل اهللا عليـه  إ   :                         وهو الصوف والشعر، فنقول :              أما النوع األول ّ َّ                                                ّ ّ َّ
                                                

 .بنحوه) ٣١٠٩( صحيح البخاري )١(
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َ  َِْني  ِبُ    ُ ما أ  : ّ        ّوسلم قال                 بإمجاع أهل العلـم         جيوز جزه                                ، ونحن نعلم أن الصوف من احليوان )١(  تهّ               ّ من حي فهو كميتْ
  .ٌ                                                ٌ فبني أن حكمه كحكم امليتة فدل عىل أنه طاهر من امليتة          واستخدامه،

            ة، فإنـه نجـس  تـ                                                                  ما كان يف جوف امليتة، ويعرب بعض أهل العلم بدم امليتـة أو خالطـه دم املي :          األمر الثاين
  .     بإمجاع

  ة                  إن اجللد مـن امليتـ :              الفقهاء يقولون   ، ف                                             اجللد وهو الفاصل بينهام، بني الظاهر وبني الباطن :           األمر الثالث
  :    برشطني  -ً               ًمجعا بني األحاديث   -ً                            ًنجس مطلقا، لكن جيوز استخدامه 

      مثل  ،                                                                           أن تكون امليتة مأكولة اللحم، فهناك ميتات غري مأكولة اللحم مثل اخلنزير فهو ميتة  :          الرشط األول
  .                                أي أن يكون مأكول اللحم يف حياته ،            التمساح ميتة

                                     صـله ودبـغ فإنـه نجـس لكـن جيـوز اسـتخدامه يف                              دبغ، فإذا كان مأكول اللحم يف أُ    ُ أن ي  :           الرشط الثاين
           جتلـس عليـه  ا           جتعلهـا فرشـ ،ً                            ًجتعلها مثال رساج عىل األبـل ونحوهـا      شنطة،             ئعات، جتعلها  ا               اليابسات دون امل

  .ً                      ًولكن ال جتعلها قربة للامء
           مثلـه الـريش  و     فـصل                   شـعرها وصـوفها وهـو من   :                           امليتة تنقسم إىل ثالثـة أقـسام :                   نعيد مرة أخرى، نقول

     األمـر   ، ً                                              ًيف جوفها فنقول هو نجس مطلقا، ألنه اختلط به اللحـم      ما :          األمر الثاين  ، ٌ             ٌطاهر من امليتة           وحكمه أنه
    أكـل          ميتـة جيـوز    :            امليتات نوعان     ولكن                   إن جلد امليتة نجس،   :                                   وهو الفاصل بينهام وهو اجللد، فنقول :      الثالث
                             ا ماتت حتف أنفها أو ذبحهـا غـري                          مثل البقر والغنم واألبل إذ  -                              يعني أصل احليوان جيوز أكل حلمه –     حلمها 
ً                           ً إن امليتـة مطلقـا بـالنوعني هـي  :     فنقول  ،                                            النوع الثاين مثل اخلنزير والكلب والسباع وغريها و  ،           هذه ميتة    كتايب

                 أن تكون مأكولة  :                             بغت يف اليابسات فقط، الرشط األولُ                                           ُ نجسة، لكن جيوز استخدام جلد مأكول اللحم إذا د
  .   عات  ائ                               لثالث أن تكون يف اليابسات دون امل         والرشط ا ،                     اللحم وأن تكون مدبوغة

ُ وكل جلد ميتة د :          يقول الشيخ ٍ                ُ ً                                                    ًدبغ فهو نجس، إذا قول الشيخ جلـد ميتـة يـشمل ميتـة مـأكول ُ         ُ بغ أو مل يٍ
      القـرن     مثـل     آخـر      شـيئا       باجللد        يلحقون                جلد، الفقهاء  :     وقوله  ،                           غري مأكولة اللحم، يشمل الكل     ميتة        اللحم و

  .                               حكمها حكم اجللد، يرون أهنا نجسة  هنا أ       ف يرون  ال                   حكمه حكم اجللد، واألظ
                                                

 ).٥٦٥٢(صحيح اجلامع . بنحوه) ٢٨٥٨(أبو داود .  صحيح)١(
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ّ أن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم قـال ؛                                حلديث عبد اهللا ابن عكيم ريض اهللا عنه      ، طبعا       فهو نجس  :    قال ّ ّ َّ                                  ّ ّ ّ َّ :  
    وهـو   -             فـدل عـىل النهـي   ، )١( »ٍ                             ٍ فال تنتفعوا منها بإهاب وال عصب ،                              كنت قد رخصت إليكم يف جلود امليتة «

  . ت ا                         نتفاع باليابسات دون املائع                                    حديث ابن عباس وغريهم فهم حممول عىل اال             وما أبيح من ،    املنع  –     األصل 
                        ن اللحم بإمجاع أهـل العلـم  أل   ،                     ألن العظم من باب أوىل ؛                                 وكذلك عظامها، مل يذكر املصنف حلمها :   قال
                                                أهو نجس أم ال، فذكر األقل للداللة عىل األكثر وهـو كـل  -           عظم امليتة  -      العظم   يف              وإنام اختلف  ،       أنه نجس

  . ا                                      ما يف جوفها من أحشاء وكبد فكله يكون نجس
ّ وكل ميتة نجسة إال :   قال ٍ                  ّ ّ أن النبي صىل اهللا عليـه وسـلم قـال ؛                                اآلدمي حلديث أبو هريرة ريض اهللا عنهٍ ّ ّ َّ                             ّ ّ ّ َّ :  

ّوقول النبي صىل اهللا عليه وسلم   )٢( »               إن املؤمن ال ينجس « ّ ّ َّ                           ّ ّ ّ             طردي كـام ذكـر               هذا الوصف وصف   )         إن املؤمن (َّ
                                                      إن هذا الوصف طردي، وهذا احلكم ليس فقـط خـاص بـاملؤمن فكـل  :                  يف املغني فإنه قال               املوفق ابن قدامة
ًحتى الكافر جسمه حيا وميتا طـاهر،   ،                                             فاآلدمي طاهر بحياته وطاهر بعد موته ليس بنجس ،           آدمي ال ينجس ً                                ً ً

      الكبري    مل ّ                                    ّإال اآلدمي فيشمل املؤمن والكافر معا، يش  :                                             املؤمن والكافر سواء، كلهم طاهر لذلك قال املصنف
        والـذي  ،ٌ                                            ٌ كل طاهر البدن يف حياتـه وطـاهر البـدن بعـد وفاتـه ،              الكتايب والوثني و             الذكر واألنثى    و      والصغري

ُس اآلدمي هو ما خرج من سفل وهو البول والعذرة وما يف حكمهام ودمه وما أحلق به، أما خمرج العلـو   نج ي ٍ                                                                                      ُ ٍ
                                   نف والبلغم كله طاهر وما خيـرج مـن سـفل ً                                 ًالريق وهو السؤر مثال وما خيرج من األ و                   فهو طاهر وهو الدمع 

         حتياط بـام                                                                                فهو نجس، يبقى يشء متوسط بينهام وهو القيء، فبعض الفقهاء وهم اجلمهور أحلقوه من باب اال
     هـو  :                      فل، وقـال بعـض أهـل العلـمُ                                      ُ ألنه قد استحال وأخذ أوصاف ما خيرج من سـ ؛     نجس   إنه   :          سفل فقالوا

  .                    ملحق بمخرجه وهو طاهر
ّ فيه لقول النبي صىل اهللا عليه وسلم ّ                           ّوحيوان املاء الذي ال يعيش إال  :   اهللا          املصنف رمحه     قال  ّ ّ َّ                                ّ ّ ّ           هو الطهـور  «َّ

 )٣( . »            ؤه احلل ميتته ا م

                                                
 ).٢٨١٢(الصحيحة . بنحوه) ٤١٢٧(أبو داود .  صحيح)١(
 ).٢٨٥( صحيح  البخاري )٢(
 ).٤٨٠(الصحيحة ). ٦٩(الرتمذي .  صحيح)٣(
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      فيـه ّ                                  ّ فإن حيوان املاء هـو الـذي ال يعـيش إال :ً                                              ًهذا احلديث ذكره املصنف يف البداية طبعا وصححه، قال
           تعتـرب طـاهرة ً                               ًن املاء، فإنه يكون طـاهرا وميتتـه ُ                                                    ُفإذا أخرج من املاء فإنه يموت، ففي هذه احلالة يسمى حيوا

                               أو قذفـه املـاء إىل الـرب مـثلام فعـل  ،ً                                      ً وجد سمكا عىل ظهر املاء مات، جاز لـه أكلـه ئ                     جيوز أكلها، فلو أن أمر
ّالصحابة رضوان اهللا عليهم عندما وجدوا حوتا قد قذفه املاء إىل الرب ً                                                            ّ           هـو طـاهر  :       ، فنقول)١(ً                 ً  فأكلوا منه أياماً

  . ه       جيوز أكل
  .                          غلب وقته يف املاء فيأخذ حكمه أ                                 لحق العلامء بذلك احليوان الذي يكون ُ  ُي

              ئلة فإنـه يكـون  ا                                        مل يكن متولد من النجاسة، أي مـا ال نفـس لـه سـ        ئلة ما اٌ             ٌ وما له نفس س :          يقول املصنف
    ات،                                                    ئلة هو احليوان الذي ليس له دورة دموية كاملة، مثل احلرش ا س         ال نفس له ً                          ًطاهرا ليس بنجس، واملراد بام 

  .                           أيضا ليس له دم ونفس سائلة                ئلة، ومثل العقرب ا س   هلا     نفس   ال                                    البعوض والذباب والنحل كلها تسمى ما 
ٍ يصيل فقتل بعوضا أو قتل نحـال أو وطـيء عـىل عقـرب فنقـول ئ                            فهذه األشياء طاهرة فلو أن أمر ً ً                                                ٍ ً    إن   : ً

ّيل عـىل ذلـك النبـي صـىل اهللا          ئلة، الـدل ا   س    له   نفس  ال     ليس    ا                                       صالته صحيحة وال يلزمه إزالة النجاسة ألنه مم ّ َّ                      ّ ّ َّ
ُّ النبيَ  َرَ  َمَ  َأَ  َف  )٢( »                                    إذا وقع الذباب يف إناء أحدكم، فليغمسه «  : ّ             ّعليه وسلم قال َّ       ُّ ّ صىل اهللا عليه وسـلم أن يغمـسهَّ ّ                         ّ ّ،   

                                                                                            واملراد بالذباب هنا كل يشء يطري وليس املراد به فقط الذباب الذي نعرفه، والدليل عىل ذلك مـا ثبـت عنـد 
ّ حبان أن النبي ن ب ا َّ               ّ ّ صىل اهللا عليه وسلم قالَّ ّ                    ّ      يسمى ٍ                   ٍ فدل عىل أن كل طائر )٣( »                          كل الذباب يف النار إال النحل «  : ّ

  .                 يذبه املرء عن وجهه         ذبابا ألن 
                                            بمعنـى أن هـذه احلـرشة كانـت خارجـة مـن الكنـف وموضـع   : ً                             ً إذا مل يكن متولدا من النجاسات :   قال

                               النجاسـات فإهنـا إذا قتلـت فإنـه جيـب                                                      النجاسات فإهنا تكون نجسة، مثل احلرشات التي خترج من مواقـع 
  .              غسلها ألهنا نجسة

                                                               باب قضاء احلاجة، بدأ الشيخ بذكر أحكام قضاء احلاجة ألهنـا مـن نـواقض  :      تعاىل                قال الشيخ رمحه اهللا

                                                
 ).٤٣٦١( صحيح البخاري )١(
 ).٥٧٨٢( صحيح البخاري )٢(
 ).٣٤٤٢(صحيح اجلامع ). ١٥٧٥(الطرباين يف األوسط .  صحيح)٣(
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                           فإن من النجاسات ما يكون عىل   ،                      ألن فيها إزالة النجاسة            من جهة أخرى ً                              ًالوضوء فتكون سابقة له من جهة و
  . ا                 قضاء احلاجة قبله                   فناسب أن يذكر أحكام                     باالستنجاء واالستجامر                 البدن فال تزول إال

             ألن القاعـدة  ،               مل يقل بالوجوب ،       يستحب :              بسم اهللا، قوله :                                 يستحب ملن أراد دخول اخلالء أن يقول :   قال
ّعند الفقهاء أن كل ما جاء عن النبي صىل اهللا عليـه وسـلم مـن األوامـر يف بـاب اآلداب فإنـه حممـول عـىل  ّ ّ َّ                                                                                     ّ ّ ّ َّ

                                 عىل ذلك مجاعة ومنهم ابن النجـار يف ّ                                        ّجاء يف باب النهي فإنه حممول عىل الكراهة نص               تحباب، وكل ما س  اال
  .           رشحه للتحرير

  :                       يستحب ملن أراد دخول اخلالء  :    قال
  :                         دخول اخلالء نقول فيه حالتان

  .                                                                    أن يكون يف مكان حماط فيكون إرادة دخوله هلذا املكان املحاط فيكون كهيئة احلش  :     األول
                                      فنقول عندما يتهيأ املرء للجلـوس لقـضاء  ،ٍ                      ٍ فيكون املرء يف بر ونحوه  ا،                       أن ال يكون هناك بناء حماط  :      الثاين
  .                                         فإنه يف هذه احلالة يكون قد أراد دخول اخلالء ؛     حاجته
  .                          أعوذ باهللا من اخلبث واخلبائث ،        بسم اهللا :       أن يقول  :    قال
                       اء يف حـديث عـيل وغـريه وهـذا            وأصـح مـا جـ)١(                                   بسم اهللا جاء يف حديث أنس ويف حديث غريه :   قول

     أعـوذ  «                مستقل عـن حـديث   ها    حديث    فهي    ،                                        يدل عىل أنه يستحب عند الدخول قول بسم اهللا ا           بمجموع طرقه
           حديث أنس    من               ، ولكن ال تثبت )٢( »                                اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث «   أو    »                   باهللا من اخلبث واخلبائث

  .            التلخيص وغريه          ابن حجر يف       ضعفها    »                                 اللهم إين أعوذ باهللا من اخلبث واخلبائث «
              يـصح أن تقـول  ،                                  اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائـث :                     أعوذ باهللا أو أن يقول ،        بسم اهللا :    يقول  :    قال

ُاخلبث واخلبث، وجهان صحيحان باللغة ُ ْ ُ                               ُ ُ ْ ُ.  
                                             ، هذه الزيادة عند أيب ماجة بعض أهـل العلـم تكلـم )٣(                                   ومن الرجس النجس من الشيطان الرجيم :   قال

                                                
 ).٤٧١٤(صحيح اجلامع ). ٢٨٠٣(الطرباين يف األوسط .  صحيح)١(
 ).١٤٢(حيح البخاري  ص)٢(
 ).٤١٨٧(الضعيفة ). ٢٩٩(ابن ماجه .  ضعيف)٣(
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  .    فيها
                             ، وكلمة غفرانك هذه ثابتـة عنـد )١(      غفرانك  :                                              وإذا خرج من قضاء حاجته أو من البناء املحاط قال   :   قال

  .                    الرتمذي وحسنها الرتمذي
         اسامعيل  ا     سناده إ                                 ، وهذه الزيادة رواها ابن ماجه ويف )٢(                                احلمد هللا الذي أذهب عني األذى وعافاين  :    قال

  .ّ                                    ّبن مسلم املكي وبعض أهل العلم تكلم فيه
         ن من باب  ا                                                                    رجله اليرسى يف الدخول واليمنى يف اخلروج، هنا قاعدة عند أهل العلم أن ما ك      ويقدم   :    قال

                                   قدم اليمني ألهنا تكريم، وعنـد اخلـروج مـن  ت                                                     التكريم لألعضاء فإنه يقدم اليمني، فعند الدخول إىل املسجد 
  .             الء تقدم الشامل                                                                      اخلالء تقدم اليمني ألنه تكريم، وخالف التكريم عند اخلروج من املسجد والدخول للخ

                        أن يدخل يشء فيـه اسـم اهللا  ء            نه يكره للمر إ               يف حاجة، يقول ّ                      ّيشء فيه اسم اهللا تعاىل إال ب        وال يدخل   :    قال
ّعز وجل، ونقول ما فيه اسم اهللا عز وجل نوعان َّّ َّ                                        ّ َّّ َّ:  

ّإدخال كالم اهللا عز وجل   :          األمر األول َّ                    ّ   .                                فإنه حرام، الفقهاء نصوا عىل حتريمه  -          وهو املصحف   -َّ
ّما ليس قرآنا، وإنام فيه اسم اهللا عز وجل، مثل عبد اهللا وعبد الرمحن وعبد السالم وغريه مما   :         مر الثاين  األ َّ ً                                                                               ّ َّ ً

ّفيه اسم اهللا عز وجل  َّ                  ّ   يف ٍ                    ٍويـستدلون بحـديث روي و  )            ال إلـه إال اهللا (      مثـل  ا             يكره وليس حمرمـ  :            فهذا يقولونَّ
ّ أن النبي صىل ؛       نه منكر إ          اإلمام أمحد   :    قال و           سناده مقال  إ ّ َّ             ّ ّ ّ                                        ّ اهللا عليه وسلم كـان إذا دخـل اخلـالء جعـل بـاطن َّ

ّجعل باطن فصه يف كفه فأغلق عليه صىل اهللا عليه وسلم ّ                                             ّ ّ فدل ذلك عىل أنه صىل اهللا عليه وسلم مـا دخـل )٣(ّ ّ                                       ّ ّ
ّبيشء فيه اسم اهللا عز وجل وروي أنه وضعه  َّ                                    ّ   .                              ولكن هذا احلديث منكر كام قال أمحد  -         أي خلعه  -َّ

  .                             ه عند احلاجة جيوز فرتتفع الكراهة             من حاجة فإنّ   ّإال  :    قال
       لـيس كـل   -ٍ                                                                          ٍونحن قلنا يف درس سابق أن من أحكام احلاجة أهنا ترفع الكراهة وتبيح بعض املحرمـات 

  .                                                                              فالرضورة تبيح كل املحرمات أما احلاجة تبيح بعض املحرمات منها املحرم لغريه املحرم لذاته  ، -       املحرمات

                                                
 ).٤٧٠٧(صحيح اجلامع ). ٣٠(أبو داود .  صحيح)١(
 ).٤٣٧٨(ضعيف اجلامع ). ٣٠١(ابن ماجه .  ضعيف)٢(
 ).٤٣٩٠(ضعيف اجلامع ). وضع خامته(بلفظ ) ١٧٤٦(الرتمذي .  ضعيف)٣(
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ّا روى الطرباين من حديث رساقه بن مالك أن النبي صىل اهللا َ   َ مل                              ويعتمد يف جلوسه عىل رجله اليرسة :   قال ّ َّ                                                 ّ ّ َّ
َّعليه وسلم عل ّ             َّ  )١( .      مه ذلكّ

                               كيف يكون اجللوس عىل الرجل اليرسى؟
ً                                                                                     ًإذا أراد املرء أن جيلس لقضاء حاجته، فإنه جيعل رجله اليرسى معتمـدا عليهـا، أي جيعـل بـاطن رجلـه 

                                                    ه اليرسى وأما رجله اليمنى فإنه يرفعها فيبقى عـىل مـشطها                 عتامده كله عىل رجل ا                    اليرسى عىل األرض، يعني 
ًفيكون إذا جلس عىل هذه اهليئة يميل شيئا يسريا  ً                                          ً ُّاليسار فمن فعل هـذه اهليئـة يكـون متبعـا للـس       من جهة ً ً                                        ُّ   ة َّ  َّنً

  .                            حلديث رساقه بن مالك عند الطرباين
                     حـديث املغـرية بـن شـعبة          قد ثبت مـن و   ،                       لكي يسترت عن أعني الناس ،                        وإذا كان يف القضاء أبعد :    يقول

ّن النبي صىل اهللا عليه وسلم كان إذا ذهب لقضاء حاجته أبعـد إ  :                  ريض اهللا عنه أنه قال ّ ّ َّ                                                    ّ ّ ّ                أي ابتعـد لقـضاء   ، )٢(َّ
ًعا رخوا لكي ال يرتد إليه البول، ألن املرء إذا تبول يف مكان صـلب مـن اسـمنت  ض           وارتاد مو :          احلاجة، قال ً                                                                    ً ً

ّ يف مكان رخو، ولذلك قال النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلمّ              ّ يبول املرء إال                                وغريه قد يرتد إليه ويرجع إليه، فال ّ ّ َّ                                            ّ ّ ّ َّ :  
    وقـد   ، ً                          ً رخوا كي ال يرتد إليه البول ا                                  ومن التنزه من البول أن يأخذ مكان ،                    كان ال يتنزه من البول ف  ا  مه  حد أ     فأما 

ّجاء من حديث أيب موسى أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال ّ ّ َّ                                                ّ ّ ّ    أي   )٣( »             فلريتد لبولـه                      إذا أراد أحدكم أن يبول «  : َّ
ًيأخذ مكانا رخوا ً                ً ً.  

  ،                 والعقـارب وغريهـا ت            واب مثـل احليـاّ                    ّ هو الذي يكون فيه الد  :     الشق  ، ٍ                   ٍوال يبول يف شق وال ثقب  :    قال
ٍ الثقب الذي يكون يف جدار أو جبل ونحوه، ودليـل ذلـك مـا ثبـت عنـد أيب داود وغـريهم مـن  :ٍ       ٍوال ثقب ٍ                                                                            ٍ ٍ

ّبي صىل اهللا عليه وسلم هنى عن البول يف اجلحرَّ                                َّحديث ابن عباس ريض اهللا عنهام أن الن ّ ّ                                     ّ ّ ّ. )٤( 
ًوال يف طرق وظل نافع، كلمة نافع هذه تعود للظل وتعود للطريق أيضا  :    قال ٍ ٍ                                                             ً ٍ ّألن النبي صـىل اهللا عليـه   ، ٍ ّ َّ                    ّ ّ َّ

                                                
 ).٥٦١٦(ة الضعيف). ٤٥٧(البيهقي يف الكربى .  ضعيف)١(
 ).٢٠(صحيح وضعيف سنن الرتمذي ). ٢٠(الرتمذي .  صحيح)٢(
 ).٢٣٢٠(الضعيفة ).٣(أبو داود .  ضعيف)٣(
 ).٥٥(اإلرواء ). ٢٩(أبو داود .  ضعيف)٤(



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ٣٢

ً                                ً وبناء عـىل ذلـك إذا كـان الطريـق غـري )١( »                            الذي يبول يف طريق الناس وظلهم      عنني،ّ          ّاتقوا الال «  : ّ        ّوسلم قال
ُ جيوز من غري كراهة البول :      نقول–                         ال أحد يمر عىل هذا الطريق      مهجور    أي   -  ً  ًال        مسلوك مث ٍ                       ُ                   فيه، ومثله الظـل ٍ

        للنـاس  ا        وال جملـس ا          ليست متنزه                          وال جيلس أحد حتت هذه الشجرة و  َّ     َّيف بر  -  ٍ                        ٍيف منطقة ال جيلس الناس حتتها
  .                فيجوز البول فيها

ُطبعا ثمرا ي  ، ٍ                ٍوال حتت شجرة مثمرة  :    قال ً ً            ُ ً               ألن املرء إذا  ،              كل وال ينتفع به ؤُ                ُ  ثمر ال يقصد وال ي          قصد، فهناكً
                          وقعـت الثمـرة عـىل األرض فلـم  ام                   هذه الثمرة، بل ربـ     سيأخذٍ                                   ٍبال حتت شجرة مثمرة فإنه سوف يؤذي من 

  .                         للذريعة من إيذاء املسلمنيٌّ                                             ٌّينتفع هبا صاحبها ملالمستها النجاسة لذلك ففيه سد
ً وال يستقبل شمسا وال قمرا، :   قال ً                        ً             نـه روي حـديث    أل :              مكروه، قالوا :                     ل الشمس والقمر يقولون      استقبا  ً

ّموضوع أن النبي صىل اهللا عليه وسلم هنى عن استقبال الن َّّ ّ ّ                                                 ّ َّّ ّ           ا رأى أهـل ّ         ّ ولـذلك ملـ ،)٢(                ريين الـشمس والقمـرّ
ً                      ًحتجـاج بـه كالـضعيف ضـعفا                       أي غري صحيح وغـري قابـل لال  -ً                                 ًالعلم أن هذا احلديث غري صحيح مطلقا 

   ،                       ولكن النص خيالفه وال شـك ،            الشمس والقمر    وهم ً                    ًاحرتاما هلذين الكوكبني   :          علة قالوا            فعللوا بال-  ً     ً منجربا
ّواملصنف أتاه من باب الكراهة فالنبي صىل اهللا عليه وسـلم قـال ّ ّ َّ                                                     ّ ّ ّ           والتـرشيق )٣( »            قـوا أو غربـواّ       ّولكـن رش «  : َّ

ّريين، وحديث النبي صىل اهللا عليه وسلم أوىلّ           ّستقبال للن ا        غريب هو ّ    ّ والت ّ ّ َّ                                    ّ ّ ّ َّ.  
ّال يستقبل القبلة وال يستدبرها لقول النبي صىل اهللا عليه وسـلم  و  :    قال ّ ّ َّ                                                       ّ ّ ّ ٍ                           ٍال تـستقبلوا القبلـة بغـائط وال  «َّ

  .                                                وهذا احلديث يف الصحيحني من حديث أيب أيوب ريض اهللا عنه)٤( »                بول وال تستدبروها
ً           ًيـان مجعـا بـني                                        قـون بـني اسـتقبال القبلـة يف الفـضاء وبـني البنِّ   ِّفرُ                             ُ وجيوز ذلك يف البنيان، الفقهـاء ي  :    قال

    رأى  فـ                         ى عىل بيـت حفـصة ريض اهللا عنهـا  ق                   عمر ريض اهللا عنه أنه ر    ابن                              األحاديث، فإنه قد ثبت من حديث 
ًالنبي صىل اهللا عليه وسلم يقيض حاجته مستقبال للكعبة مستدبرا بيت املقدس ً ّ ّ ّ َّ                                                               ً ً ّ ّ ّ                      ، فدل عىل ذلـك أنـه جيـوز )٥(َّ

                                                
 ).٢٦٩( صحيح مسلم )١(
 .مذيللحكيم الرت) كتاب املناهي(بنحوه إىل ) ٩٤٤(وعزاه الشيخ األلباين رمحه اهللا يف الضعيفة .  باطل)٢(
 ).٣٩٤( صحيح البخاري )٣(
 . سبق خترجيه)٤(
 ).١٤٩( صحيح البخاري )٥(



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ٣٣

ًمستقبال للكعبة أو مستدبرا هلا إذا ك           قضاء احلاجة  ً                                 ً ّ فعل النبـي صـىل اهللا ْ  ْنِ                               ِ ان يف البنيان، جيوز من غري كراهة مً ّ َّ                 ّ ّ َّ
  .ّ                                    ّعليه وسلم وروي عند أمحد من حديث عائشة

                         فحـال البـول ال يـستقبل وال  ،ً                      ً  أي بالبول والغـائط معـا ؛                             ال يستقبل القبلة وال يستدبرها :         قول املصنف
  .ً                                        ً يستدبر وحال البول ال يستقبل وال يستدبر معا

                 وقد جـاء عـن بعـض  ،  لتّ         ّسمى بالسُ           ُ هذا الفعل ي  ،                            ول مسح من أسفل ذكره إىل رأسه                  قال فإذا انقطع الب
  .ً     ً  ثالثا ّرت                       ّلت يكون مرة واحدة والنّ         ّلت، والسّ                                 ّالتابعني رمحهم اهللا تعاىل استحباب الس

   .                                                                يــأيت الــشخص بأصــبعه ليمــسح ذكــره مــن أســفله إىل رأســه، لكــي إذا بقــي يشء خيــرج  :   لتّ    ّالــس
ً ثم ينرته ثالثا أيضا :   قال ً                   ً                إن النـرت والـسلت   :                                             رت جاء عن بعض التابعني رمحهـم اهللا تعـاىل ولـذلك نقـولّ     ّ الن ،ً

َّال نقول هو سنة إنام هو مرشوع و     مرشوع  ُ                           َّ   :               جائز إال يف موضعنيُ
   ،     البـول  يف ً                                                    ًه هذا الفعل فبعض الناس يرضهم هذا الفعل ويسبب له سلسا ّ                 ّإذا كان الشخص يرض  :     األول

      هذا  :    نقول  ،                     إنه يسبب سلس البول :                  ن النرت والسلت فقال م       املنع   عىل              بعض أهل العلم    به       استدل           وهذا الذي 
  .        إنه يمنع  :              للشخص فنقول ء                    إذا كان يسبب ذلك اليش

           لذلك بعض  ،                   رت والسلت إىل الوسواسّ                                                   ّإذا كان يؤدي إىل الوسواس، فإن بعض الناس يؤدي به الن  :     لثاين
                                يغـري مكانـه حتـى خيـرج مـا مل خيـرج مـن                    أي يقوم فينحنح أي ،            رت إىل النحنحةّ                          ّالناس يقوم بعد السلت والن

            ئل عن الرجل ُ                                        ُ فقد جاء يف مسائل صالح أن اإلمام أمحد ملا س ،                  هذه األمور غري مرشوعة   كل   :             موضعه، ونقول
   ،                                   مادمت قد جلـست يف حملـك حتـى انقـضت احلاجـة  ؛       في عنهُ    ُ قد ع  :                     أنه خيرج منه يشء قالّ           ّيتوضأ فيحس
        فقـال لـه    ه،                                     م فإن أحسست أنه قد خـرج يشء فقـد عفـي عنـ           بعد ذلك ق                تسلت أو تنرت فقط،           وجيوز لك أن 

                                         د اهللا عليه، هنا يلزمه أن يتوضأ ألنه اسـتيقن َّ              َّد عىل نفسه فشدَّ         َّ، قال شد            ؛ احتشى بقطنً           ً إن وضع قطنا  :      الرجل
َبن عباس أن النبي صىل اهللا عليـه وسـلم أمـر ا                                          خروج النجاسة، ولذلك ثبت عند أيب داود بحديث  ّّ ّ َّ                                     َ ّّ ّ            املـرء إذا َّ

                بخـروج يشء وأحـس ّ       ّى فأحس ه                  بحيث أنه إذا انت ،)١(             يرشها باملاء-            ينضح مالبسه  -             ينضح فرجه       توضأ أن
               د عىل نفسه فرأى ّ        ّ ألن من شد  ؛                       في عنه وال يشدد عىل نفسهُ                                 ُ  إن هذا البلل مما نضحت، فيكون مما ع :         ببلل يقول

                                                
 ).١٥٤(صحيح سنن أيب داود ). ١٦٧(أبو داود .  صحيح)١(
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 ٣٤

  .                        البول بعينه يلزمه الوضوء
ّبي صىل اهللا عليه وسلم عن ذلك َّ              َّح هبا لنهي النّ                            ّ وال يمس ذكره بيمينه وال يتمس :   قال ّ ّ                          ّ ّ         قتادة   أيب     حديث   يف ّ

ً                                                         ً سواء حال البول أو حال التمسح وهو االستنجاء أو االستجامر أو )١(ً                   ً  الذكر باليمني مطلقاّ              ّفإنه هنى عن مس
  .                                   غري ذلك فإنه منهي عن مس الذكر باليمني

                          املنـديل أو الـرتاب بـاليمني بـل                ال حيمل احلـىص أو  ،                                     وال يتمسح هبا، يعني ال يستجمر بيده اليمني  :    قال
  .           حيمله بالشامل

  .ً                              ًثم يستجمر وترا ثم يستنجي باملاء  :    قال
َّالـسنة أنـه   ،               أن يستجمر وتـرا  :                                                           بدأ الشيخ بذكر صفة الكامل أي أكمل صفة االستجامر واالستنجاء قال ُّ          َّ ُّ
َّيقطع عىل وتر، ثالث أو مخس أو سبع أو تسع أو أكثر من ذلك هذه هي الـسنة ُّ                                                                َّ                  أن الواجـب منهـا      وسـيأيت  ، ُّ

  .               ة أن يقع عىل وترَّ  َّنُ                                 ُثالث منقيات ومن زاد عن ثالث فإنه س
                    فيبـدأ باالسـتجامر ثـم  ،                     ستنجاء، وهذا هو األكمل                       أي جيمع بني االستجامر واال ،               ثم يستنجي باملاء  :    قال
   اد                 نقـول هـذا ملـن أر-                                 أن تبدأ باملاء ثم تـستجمر بعـد ذلـك  -             يكره العكس  :                       ستنجاء، والفقهاء يقولون  اال

ً                                                                                          ًاالستجامر، احلقيقة الذي يفعله الناس هذا الوقت ليس استجامرا وإنام هو تنشيف وهذا خارج عن الكراهـة 
                                         ه بعـد االسـتنجاء باملنـديل ونحـوه وهـذا ال يـدخل  ء                                        ألن التنشيف خيتلف عن االستجامر فهو ينشف أعضا

                         قـد بقـي بعـض النجاسـة، ثـم                                                                  بالكراهة، املقصود بالكراهة الذي يستنجي باملاء استنجاء غري كامل فيكـون
   .                                                            يكون إن هذا املنديل ينرش النجاسة أكثر من املوضـع الـذي كانـت فيـه ،                           يستجمر بعد ذلك بمنديل ونحوه

                  بـل إن أهـل العلـم  ،                                  قتصار عىل االستجامر جائز ولـو وجـد املـاء  اال   أ،                          وإن اقترص عىل االستجامر أجز :   قال
     طلحـة     مثـل ً                                   ًيانا كام فعل الصحابة رضوان اهللا عليهم                                        يستحب للمرء أن يستجمر مع وجود املاء أح :      يقولون

                               ستنجاء، ملاذا قـال الفقهـاء يـستحب                                                           وابن عمر ريض اهللا عنه فإهنم كانوا يأمرون الناس باالستجامر دون اال
                     االسـتنجاء باملـاء دون ّ                                                     ّ لكي ال تتعطـل هـذه الـشعرية، فـبعض النـاس يظـن أنـه ال يـرشع إال :     قالوا      ذلك؟

     إن  :                      والـسبب الثـاين أننـا نقـول  . ٌ                                  ٌعند احلاجة فيكون فيه اظهار هلذا احلكم       إنام هو    امر                  االستجامر وأن االستج
                                                

 ).١٥٣( صحيح البخاري )١(
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 ٣٥

              يف نفـسه ويبتعـد     هـذا                                                                          بعض الناس إذا استجمر مع وجود املاء ظن أن النجاسة مل ترتفع، فنقول لكي يستقر 
       عـنهم                                  لذلك ثبت عن ابن عمـر وطلحـة ريض اهللا ،                     استجمر مع وجود املاء :                          عنه وسواس الطهارة فنقول له

                                                                                          وغريهم من الصحابة أهنم كانوا يأمرون الناس باالستجامر مع وجود املاء ال ألنه أفضل وإنام لكي ال تتعطل 
َّهذه السنة أو يظن بعدم مرشوعيتها ولطرد الوسواس عن النفس ُّ                                                     َّ ُّ.  

           و االستجامر؟ أ                                  بقي عندنا مسألة أهيام أفضل االستنجاء 
ٌ                         ٌ ألن االسـتنجاء باملـاء إزالـة  :                            ضل من االستجامر باحلجارة، قالوا                    إن االستنجاء باملاء أف  :               الفقهاء يقولون

  .     عنه و                                                                    للنجاسة، بينام االستجامر إزالة حلكم النجاسة فيبقى من النجاسة يشء لكنه معف
                                                                           إذا مل تتعد النجاسة موضع احلاجة، يعنى أن االستجامر ال يرشع إال إذا كانت النجاسـة يف   :           يقول الشيخ

  ّ    ّ إال أ                         النجاسة عن حملها فإنه ال جيز     زادت       فإن -                       وهو موضع خروج النجاسة         املعتاد        املوضع–           موضع احلاجة 
                  ، ولكن املستقر عنـد  ةً             ًمثال صفحة اإللي        ن جتاوز إ                 ن جتاوز احلشفة، أو  إ        الزيادة   :                 بعض الفقهاء يقول  ،         املاء فقط

َّ              َّرب املـصنف بقولـه       لـذلك عـ و   ،ً                                         ً دليال أن العربة بالعرف، لـذلك فـالعرف املعتـاد ب                   علامء املذهب وهو األقر
  .              موضع النجاسة :                   أو بعض الفقهاء يقول  ،           موضع احلاجة

ّ أقل من ثالثة مسحات منقية، حلديث سلامن ريض اهللا عنه أن النبي صىل اهللا عليـه وسـلم  أ     وال جيز  :    قال ّ ّ َّ                                                                       ّ ّ ّ َّ
  ،                           ، فال بـد مـن ثـالث مـسحات منقيـة)١(                                                     أمره أن ال يستجمر إال بثالث، أو هنى أن يستجمر بأقل من ثالث

  .                                    بد أن يزيد عليها ويسن أن يقطع عىل وتر                                       معنى أن الثالث مسحات إذا مل تكن منقية ال ب
ّ وجيوز االستجامر بكل طاهر ينقي املحل، إال :   قال ٍ                                     ّ                                              الروث والطعام والعظام وما لـه حرمـة، االسـتجامر ٍ
  -ً          ًأو متنجسا                                                                        جيوز بكل طاهر، بمعنى أن النجس ال جيوز االستجامر به سواء كان النجس نجس لذاته   :      قالوا

  .                         فال جيوز بميتة وال بغري ذلك-                                يعني النجاسة العينية أو احلكمية
       الـذي  ءً                                                                             ًينقي املحل بمعنى أنه يمكن أن يزيل النجاسة، فال بد أن يكـون منقيـا وعـىل ذلـك فـإن الـيش

  .ً       ً اعم جدا                    هبا فإنه ال ينقي ألنه ن  ً                                     ً جدا مثل املرايات وغريها فال يصح االستجامر    صقيال    كان              ستجمر به إذا ُ  ُي
                        والطعـام أي طعـام اآلدميـني،   ،                                             روث مأكول اللحم فإنه طاهر وينقـي لكنـه ال جيـوز ،       الروثّ   ّإال  :    قال

                                                
 ).٢٦٢( صحيح مسلم )١(
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 ٣٦

                                        له حرمه مثل االستنجاء بـاحليوان لـه حرمـه أو                                                     والعظام أي عظام مأكولة اللحم طاهرة وليست نجسة، وما
  .ً           ً فإن هلا حرمة      وغريها                         االستنجاء بكتب أهل العلم 
                                 إن هذا الفعل ال جيوز ومل يتكلموا عن   :                                      ن األصل يف فهم كالم العلامء أهنم إذا قالوا إ   :                 نحن قلنا قبل قليل

                                                         احلكم التكليفي والوضعي، فإن مفهوم كـالم املـصنف أن االسـتنجاء  ،                        فإنه يشمل اجلواز والصحة ؛     الصحة
    طهـر ُ     ُ ه ال ي   فإنـ  ، ٌ                                                                         ٌبالروث والعظم والطعام وماله حرمة ال يطهر املحل وإن أذهب عني النجاسة وهـو كـذلك

ّلقول النبي صىل اهللا عليه وسلم  ّ ّ َّ                           ّ ّ ّ َال تطهر    إهنا  «           ، ويف رواية )١( »   ركس    إهنا  «َّ ُ      َ   -ٌ                     ٌ وهذا نـص عـىل أن الـروث )٢( »ُ
َأهنا ال تطهر  -ً                                               ًوإن كان طاهر يف ذاته منقيا يف الظاهر والعظم وغريه  ُ          َ ُ.  

          وال غـريه مـن              ال يـصح الوضـوء   :      قـال ،                                       باب الوضوء، بدأ الشيخ بذكر أحكام الوضـوء  :           يقول الشيخ
َّالنية                             العبادات إال أن ينوي، ال بد من  ِّ     َّ ّ وذلك لقول النبي صىل اهللا عليه وسـلمِّ ّ ّ َّ                                ّ ّ ّ                        إنـام األعـامل بالنيـات وإنـام  «  : َّ

  .)٣( »        ما نوى ئ       لكل امر
َّالنية ِّ     َّ َّالنية ب                  سبق معنا أن املراد   :       الوضوء  يف   ِّ ِّ     َّ َّالنيـة                                            هي تبع العلم كام قال الـشافعي وغـريه، فـاملراد بِّ ِّ     َّ         العلـم ِّ

                                     بنوعها فهي صالة فريضة أو غريهـا، فعلـم  ،                         كوهنا واجبة أو ليست بواجبة ب                             العبادة، والعلم بغرض العبادة  ب
َّالنية                                الشخص بالعبادة وعلمه بفعلها هذه  ِّ     َّ       ها وال    صحب                                             ، وال يلزمه أن يتلفظ هبـا وال أن جيهـر هبـا وال أن يستـِّ

  .                        أن تكون موافقة ألول العمل      يلزمه 
ّ روي عن النبي صىل اهللا عليه وسلم            بسم اهللا ملا :       ثم يقول  :    قال ّ ّ َّ                              ّ ّ ّ             ال وضـوء ملـن مل  «   :       أنه قال  -       وال يصح   -َّ

  .        نه ال يصح إ   :                          وهذا احلديث قال اإلمام أمحد)٤( »           يذكر اسم اهللا
ًويغسل كفيه ثالثا قبل الوضوء ثم يتمضمض ويستنشق ثالثا جيمع بينهام بغرفة أو ثـالث، بمعنـى   :    قال ً                                                                                ً ً

  :ً                                    ًضة واالستنشاق كام نعلم مجيعا أن هلا صفتني                            أن املرء يتمضمض ويستنشق واملضم
                                                

 ).١٥٦( صحيح البخاري )١(
ّ                                     عن أيب هريرة؛ أن النبي صىل اهللا عليه و) ١٥٢( رواه الدارقطني )٢( ّ : وقال). إهنام ال تطهران: (ّ                                   سلم هنى أن يستنجى بروث أو بعظم وقالَّ
 ).إسناده صحيح(
 ).١( صحيح البخاري )٣(
 ).٧٥١٤(صحيح اجلامع ).١٠١(أبو داود .  صحيح)٤(
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 ٣٧

                     إدخـال املـاء إىل الفـم  ،                       فإهنا فعل اثنني مـن ثالثـة ة                                         صفة كامل وصفة إجزاء، فأما صفة املضمضة املجزئ
   ، هّ                                  ّ وهي إدخـال املـاء إىل الفـم وحتريكـه وجمـ ،ً                                        ً ه، وأما صفة الكامل فيه فهي فعل الثالث مجيعاّ            ّوحتريكه ثم جم

                              ومن فعل الثالث كاملة فقد أتى  ،                                         من فعل اثنني من هذه الثالثة أجزأه عن املضمضة  ،  ئ                 وفعل اثنني منها جمز
َّصفة الكامل والسنة ُّ                َّ ُّ.  

          كـأن جيعـل  ،                  ولو عىل هيئة املسح ،                                    جزاء فيه أن يدخل املاء فيه عىل أي هيئة                        وأما االستنشاق فإن صفة اال
ّجة، ألن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم أمـر               ولو من غري حا ئ      هذا جيز  : ً                                 ًماء يف منديل ثم يدخله إىل أنفه يقول ّ ّ َّ                                 ّ ّ ّ َّ
                     نفصال وما دام ال يلـزم              ة، فال يلزم االَّ  َّنُ     ُار س ث   ستن     إن اال  :             ولذلك نقول ،                              باالستنشاق، واالستنشاق دخول املاء

  .ً                                                          ًفوصول املاء بمسح األنف بإدخال أصبعه أو منديل ونحوه يكون جمزئ
ً        ًإذا جيمـع   –      خيرجـه  –                            ملاء إىل آخر أنفه ثم يستنثره            هو أن يدخل ا  :                                 وأما صفة الكامل يف االستنشاق فقالوا

           ن االستنـشاق  إ   :                 ولـذلك قـال الفقهـاء                                                    إدخال املاء إىل ما الن من أنفه ثم خيرجه ويسمى االسـتنثار،   :      أمرين
  .                                     ة ألن أغلب األحاديث تأمر باالستنشاق وحدهَّ  َّنُ                 ُواجب واالستنثار س

ٍ                                    ٍرات جيمـع بيـنهم بغرفـة أو ثـالث كـام جـاء يف ً                                      ًثالثا أي إن املضمضة واالستنشاق تكون ثالث م  :    قال
           ثـم بعـد ذلـك                         يمضمض ببعضها ثم يستنشق  -  ٍ                                                   ٍحديث عبد اهللا أنه يأيت بغرفة واحدة يستنشق منها ويستنثر

                                ولكن األفضل أن تكـون غرفـة واحـدة  ،      ستنشاق                                  جيوز أن جتعل واحدة للمضمضة وواحدة لال  -  )١(      يستنثر
  .ً         ً تنشاق معا س           للمضمضة واال

  .                                                            ، من منابت الشعر إىل ما انحدر من اللحيني والذقن وإىل أصول األذنني ا           سل وجهه ثالث       ثم يغ :   قال
َّ الوجه وألن غسل الوجه واجب ألن اهللا عز وجل يقولّ                 ّ بدأ الشيخ بذكر حد َّ                                           َّ َيا أهيـا الـذين آمنـوا إذا  ﴿   :َّ ِ ُ َ َُّ َِ َّ َ َ                       َ ِ ُ َ َُّ َِ َّ َ َ

ْقمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم ْ ُْ َ ُ ُ َُّ ِ ِْ َ َ َُ ِ ُ                             ْ ْ ُْ َ ُ ُ َُّ ِ ِْ َ َ َُ ِ          عنـد عامـة   - ً                    ًمن منابـت الـشعر طـوال  :       ه، قالّ              ّ  فوجب معرفة حد)٢( ﴾ُ
  –                         وإنام املعتاد عند النـاس-                                           تأخر منابت شعره أو كان أفرع فنزل إىل جبهته و                         الناس وال عربة ملن كان أصلع 

  .-      األوسط 

                                                
 ).١٩١( صحيح البخاري )١(
 .٦: املائدة) ٢(
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 ٣٨

ّ وما انحدر من اللحيني حد، واحلـد  ا                                                    إىل ما انحدر من اللحيني، وأسفل اللحيني رقبة وليست وجه :   قال ّ                              ّ ّ
  .       املقابلة    وهو                                  ملحدود، فدل عىل أن الوجه من املواجه           ال يدخل يف ا

          مـن الـرأس،    مها                                                                     والذقن وإىل أصول األذنني أي من األذن إىل األذن، األذنان ليسا من الوجه وإنام   :    قال
       البيـاض    ، ف                                                                             فام بعد األذن وهو البياض الذي يكون بني العارض وبني األذن والبياض اآلخر كله مـن الوجـه

  .-                                              ياض الذي يكون بني اللحية أو العارضني وبني األذنني     الب-             هذا جيب غسله
                        الشعر الـذي يكـون يف الوجـه   ،                                وإن كانت تصف البرشة لزمه غسلها ،                        وخيلل حليته إذا كانت كثيفة  :    قال
  :       له حاالت  :     نقول

ُأن يكون الشعر خفيفا ي  :           احلالة األوىل ً                      ُ                        أي غسل البرشة فمن بـاب  ، هُ            ُ  فهنا جيب غسل ،                بني لون البرشة حتتهً
  .              أوىل يغسل الشعر
               ترى الشعرة فقـط   -  ً                             ًكثيفا أي ال يظهر لون البرشة حتته     كونه ً                           ًأن يكون الشعر كثيفا، ومعنى   :              احلالة الثانية
          وقـد ورد يف   ،                   الباطن يـستحب ختليلـه  ،                                           فالذي جيب إنام هو غسل ظاهره فقط دون الباطن-              وال ترى البرشة
  .                          التخليل هو غسل لباطن الشعر  ،                    وإما أن ختلل العوارض                هبذه اهليئة هكذا              أن ختلل اللحية   :              التخليل صفتان

                        تكـون اللحيـة طويلـة فيكـون   ,                              املسرتسل وهـو مـا زاد عـن حـد الوجـه  :                            احلالة الثالثة من الشعر نقول
                  الذي جيب غسل ظاهره ً                                                                ًمسرتسال، فنقول إن هذا الشعر املسرتسل ال جيب غسل ظاهره وإنام يستحب فقط، 

     ال جيـب        املـسرتسل   ،                                         جه ألن هذا ساتر للوجه واألصـل غـسل الوجـه فقـط        أي الو ،                  ما كان يف حد الواجب
  .     يستحب            غسله إنام هو 

                                                                 ن بعض الناس يف مسألة التخليل يظن أن التخليل للبرشة نقـول غـري صـحيح ألن  إ   :ً               ً مسألة بسيطة جدا
  يف     شعر   الـ  ن                      إنه بإمجـاع أهـل العلـم أ  :                                                           التخليل لباطن الشعر، ولذلك قال النووي رمحه اهللا تعاىل يف املجموع

          تغـسل ظـاهر     إنـام   –   جيـب                   ال يـستحب وال يـرشع وال   -ً                                          ًالوجه إذا كان ساترا للبرشة ال يرشع غسل البرشة 
  .     الشعر

          أن يكـون ّ                       ّ ظـاهر الـشعر جيـب غـسله إال ؛ً                   ً الـشعر إذا كـان كثيفـا  :                 عندنا ثـالث حـاالت        بشكل خمترص
ًمسرتسال فإنه يستحب، ثانيا ً                        ً                                   التخليل، البرشة التي غطاها الـشعر ال                                   باطن الشعر يستحب ختليله أي غسله ب :ً
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 ٣٩

  .                                فإيصال املاء إىل هذه البرشة ال يرشع ؛ً         ً يرشع مطلقا
     أي -                                                                                 وقول الشيخ خيلل حليته إن كانت كثيفة وهو النوع الثاين، وإن كانت تصف البـرشة لزمـه غـسلها 

   .                                                        ال غـــسل الـــشعر ألن الـــشعر يـــدخل مـــن بـــاب التبـــع مثـــل الزغـــب اليـــسري–          غـــسل البـــرشة 
ّ أي مع املرفقني حلديث جابر أن النبي صىل اهللا عليه  ،           إىل املرفقني :      قوله ،ً                        ً يغسل يديه إىل املرفقني ثالثا     ثم  :   قال ّ َّ                                            ّ ّ َّ

ً                                        ً واحلد ال يدخل يف املحدود، قالوا أحيانا تـأيت  ،    حد ) ىل إ (           ، واألصل أن )١(ّ                             ّوسلم غسل يديه وأدار عىل مرفقيه
ِوأيد ﴿  ؛  )  مع (           جاءت بمعنى     هنا           ويف اآلية  )  مع (      بمعنى  ْ ََ     ِ ْ ْيكمََ ُ َ    ْ ُ َإىل  َ ِ   َ ِاملرافق  ِ ِ َ َْ       ِ ِ َ   .       مرفقيكم      أي مع   )٢( ﴾َْ

  .ً                         ً ويستحب أن يكون الغسل ثالثا
   ال    هـذه             ألن الـذراع  ،ً                                           ً يدخل الكف، جيب وجوبا أن تغسل اليـد بعـد الوجـه ،               ويدخلهام يف الغسل  :    قال

ّى يـدا إال  سم ت ً         ّ َّلـذلك قـال اهللا عـز وجـل و   ،         تـسمى ذراع                عـىل سـبيل االنفـراد   ّ     ّ وإال ،                 إذا كـان معهـا كـفً َّ                   َّ َّ:   
ْوجوهكم ﴿ ُ َ ُ ُ       ْ ُ َ ُ ْوأيديكم  ُ ُ َ ْ َِ َ        ْ ُ َ ْ َِ َإىل  َ ِ   َ ِاملرافق  ِ ِ َ َْ       ِ ِ َ َْ﴾ )٣(.  

َّ أي كل رأسه كامال، والسنة يف مسح الرأس أن يكون مـرة واحـدة ،            ثم يمسح رأسه  :    قال ُّ ً                                                      َّ ُّ              ألن القاعـدة  ،ً
َّ وقول اهللا عز وجل :       قالوا ،               سوحات مرة واحدة م           عندنا أن امل َّ                َّ ْوامسحوا برءوسكم ﴿   :َّ ُ ُ َ ُْ ِ ِ ُ َ                ْ ُ ُ َ ُْ ِ ِ ُ    ق   لـصا              البـاء هنـا لإل ﴾َ

             منتهاه بدايـة    ،        الرقبة ا              وهو بداية قف ،      منتهاه   إىل ً             ًكامال من أوله                    كله فيجب مسح الرأس       الرأس        امسحوا       بمعنى 
            ، يعنـي ذهـاب ً                         ً الرأس فيجب مسح الصدغني معـا        داخالن يف            والصدغان  ،       الوجهّ  ّ حد   من                  الرقبة وبدايته  ا  قف

  .                                       بعض الرأس مع املسحة األوىل يشء يسري يعفى عنه
   مها ّ                 ّ مها إىل قفاه ثم يردّ         ّ مه ثم يمرّ   ّ مقد   من        يبدأ  :     قال)٤( »          ن من الرأس ا    األذن «  س          حلديث أن ؛          مع األذنني :   قال
   إىل           مقـدم رأسـه    مـن                          عبد اهللا بن زيد أنه يبدأ  ؛    صحيح  ال                حلديث عبد اهللا يف  ه                       مه، قوله يبدأ بمقدم رأسّ      ّ إىل مقد

  .         قفى الرأس          وإنام يمسح                 الرقبة ال يمسح  ا  قف         به، يعني         ثم يعود      قفاه 
َّن السنة أن يبدأ به ويعود إ           فإن قلنا  ،                            ن األصل يف مسح الرأس مرة واحدة                 هنا قلت لكم قبل أ ُّ                        َّ            نقول هذا  ،ُّ

                                                
 ).٤٦٩٨(صحيح اجلامع ). ٢٥٦(البيهقي يف الكربى .  صحيح)١(
 .٦: املائدة) ٢(
 .٦: املائدة) ٣(
 ).٢٧٦٥(صحيح اجلامع ).  ١٣٤(أبو داود .  صحيح)٤(
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 ٤٠

  .ً                                                 ً يف احلقيقة مرة واحدة ألنه مسح لظاهر الشعر وباطنه معا
  )   إىل (                                الكعبني وهذه من املواضع التي جاءت    مع ً                                          ً ثم يغسل رجليه إىل الكعبني ثالثا، غسل الرجلني  :   قال
  .                ئان يف جانب الرجل ت          لعظامن النا               ، والكعبان مها ا )  مع (      بمعنى 
                                            ة وكذلك اليدين، ولكن ختليل أصـابع اليـدين خيتلـف َّ  َّنُ                                   ُ وخيلل أصابعهام، ختليل أصابع القدمني س :   قال

   ،                                      ة يف بيان حدها وإنام تكون عىل أي هيئة شئتَّ  َّنُ                              ُ ألن ختليل أصابع اليدين مل ترد س ،                    عن ختليل أصابع القدمني
  .      بالعكس                            ولو بإدخال اليمني يف الشامل أو 

ّوأما القدمان فقد وردت السنة أن الت َّ ُّ                                   ّ َّ                                  املرء أصابع قدميه باخلنرص وقـد ورد  ل      فيخل ،               خليل يكون باخلنرصُّ
 )١( .                         فيه حديث عند الرتمذي وحسنه

       عبـده  ا                                              أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له وأشـهد أن حممـد  :                          ويوجه نظره إىل السامء ويقول  :    قال
       ن خالـد      زيـد بـ                                                ند اإلمام أمحد وأيب داود وغريهم بإسناد صحيح من حـديث                         ورسوله، هذا احلديث ثابت ع

  .                         ضعفها مجاعة من أهل العلم)٣( »                 يرفع برصه إىل السامء «           أن زيادة َ    َ  بيد)٢(               اجلهني ريض اهللا عنه
       وصـفة  ،                وصفة احلج كاملة ،                                                         والواجب من ذلك، طريقة الفقهاء أهنم يذكرون صفة الوضوء كاملة  :    قال

  . ةَّ  َّنُ                                                            ُبينون بعد ذلك الواجب منه ليعلم أن ما زاد عىل الواجب إنام هو سُ  ُ  ي               الصالة كاملة، ثم
َّالنية               والواجب من ذلك   :    قال ِّ     َّ َّالنية                      وسبق معنا أن املراد ب ،ِّ ِّ     َّ   ،      جزائـه إ                                  هو العلم بالفعل وأنه جمـزئ ومقـدار ِّ

َّالنية               واألمر الثاين أن  ِّ     َّ َّالنيـة              عليـه، كـام أن                                                    ال جيب أن تكون موافقة ألول للعمل بل جيوز أن تكون متقدمة  ِّ ِّ     َّ     ال ِّ
  .                                           يلزم أن تكون مصاحبة للعمل من أوله إىل منتهاه

ّ والغسل مرة مرة ألهنا أقل ما ورد عن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم :   قال ّ ّ َّ                                                            ّ ّ ّ                         غسل األعضاء الثالثـة مـرة  ؛َّ
  .ً                                   ًمرة ومسح الرأس أيضا هو العضو الرابع

  :  ان          فيها مسألت  ،                          الغسل مرة مرة ما خال الكفني و   :   قال

                                                
 ).٤٧٠٠(صحيح اجلامع ). ٤٠(الرتمذي .  صحيح)١(
 .من حديث عقبة بن عامر اجلهني) ٢٣٤( صحيح مسلم )٢(
 ).٦٨١٠(الضعيفة ). ١٧٣٦٣(أمحد .  ضعيف)٣(
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  . ةَّ  َّنُ                                                  ُ ذكرناها قبل قليل وهي أن تغسل مرة مرة فإهنا تكون س :           املسألة األوىل
ًيؤخذ منه أن غسل الكفني يكون ثالثا وجوبا إذا استيقظ من النوم  :                 قوله ما خال الكفني ً                                                         ً ً.  

ً                              ً فإنه تغسل ثالثا حلديث أيب هريـرة  ؛          قبل الوضوء         ؟ الكفان                           ما خال الكفني، واملراد بالكفني  :          املصنف قال
               هـذا يـدلنا عـىل )١( »                          فإنه ال يدري أين باتت يده ؛ً      ً ه ثالثا ي                                إذا قام أحدكم من النوم فليغسل يد «  :         يض اهللا عنه ر

  .ً                              ًوجوب غسلها ثالثا وسيأيت بعد قليل
  .    لصاق                                                                   ومسح الرأس كله أي جيب مسح الرأس كله وهذا ذكرناه قبل قليل ألن الباء لإل  :    قال
َّمه اهللا عز وجـلّ            ّ ن يقدم ما قد        فيجب أ ،                           وترتيب الوضوء عىل ما ذكرنا :   قال َّ             َّ َّ والـدليل أن اهللا عـز وجـل  ،َّ َّ                      َّ َّ

      تامثالت   املـ    ذكر ُ                          ُ ولسان العرب الفصيح أنـه يـ ،ً                          ًآية الوضوء ممسوحا بني مغسوالت  يف                     ذكر آية الوضوء وذكر 
   :                                                                              وتذكر املغسوالت وحدها ثم املمسوحات والبد أن جيعل لذكر املمسوحات بني املغسوالت غرض فنقـول

  .             وجوب الرتتيب         مل ذلك عىلُ  ُحي
          إن املـواالة   : ٍ                                                                   ٍوال يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله، هـذا يـسمى بـاملواالة، فالفقهـاء يقولـون  :    قال

  :ٌ                                                                ٌواجب يف الوضوء فتجب فيها املواالة، ودليلهم عىل أن املواالة واجبة أمران
ِحديث النبي صىل اهللا عليه وسلم أنه رأى يف ر  :          األمر األول ّ ّ ّ َّ                                       ِ ّ ّ ّ            مـرة أمـره  ،           مره بإعادهتـاً      ًملعـة فـأَ    َرجل    جل َّ

                   فيكـون مـن تـرك بعـض  ،                                فاحلديث الثاين حممول عىل طول الفـصل ،                                غسل رجله ومرة أمره بإعادة الوضوء ب
  .                     نه يلزمه إعادة الوضوء  فإ                        أعضائه وطال الفصل بينها 

     إذ         بينها،                           عىل أفعال خمصوصة مرتبة مواىلّ                         ّ فإن كلمة وضوء ال تصدق إال ،            داللة اللغة :     قالوا  :           األمر الثاين
     يـسمى                              توضأ وإنام غسل وجهه ويديـه، فـال    قد                                                     لو فعل املرء بعضها مثل غسل الوجه واليدين فإنه ال يسمى 

ً                                        ًجتمعت األربعة معا بخالف الغسل فإن غسل بعض  ا                       لغسل هذه األعضاء إال إذا      وضوء      يكون           وضوء، فال  
  .                  شرتط يف الغسل املواالة تً                        ًاألعضاء يسمى غسال ولذلك ال 

                          وهذا مبني عىل اجلو املعتـاد  ،                              هو أن ال ينشف العضو الذي قبله :               للمواالة، فقال ا د               هنا املصنف جعل ح
  .                                                   الربد وال وجود الريح، وهذا أحد اآلراء يف ضابط حد املواالة  ال        ال احلر و

                                                
 . سبق خترجيه)١(
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 ٤٢

                                                  أوهلا التسمية، املصنف هنا وافـق متقـدم احلنابلـة فـإهنم  :     قال ،          ن يف الوضوءَ  َنُّ                  ُّواملسنون، ماهي الس  :    قال
   م      وغـريه ي                                              ة ألن احلديث الذي ورد ضعيف ضعفه أمحد وعـيل بـن املـدينَّ  َّنُ                 ُسمية عىل الوضوء س           يرون أن الت

َّة ليست بواجبة وألن اهللا عز وجل مل يـذكرها َّ  َّنُ             ُإن التسمية س  :                              نه ال يصح حديث يف الباب، فقالوا إ   :  وا    وقال َّ                                     َّ    يفَّ
ِيا أهيا الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة ﴿     اآلية  َِ ُ ََّ َ ََ ِ ِْ ْ َ ُُّ ُ َّ َ َ                                     ِ َِ ُ ََّ َ ََ ِ ِْ ْ َ ُُّ ُ َّ َ ْ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق وامـسحوا برءوسـكم َ ُ ُ َ ْ َ ْ ُْ ُ ُِ ِ ِ ِِ ُ َ َ ْ َ ُ ُِ َْ َ ِ َ َ ُ ْ َ                                                  ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ُْ ُ ُِ ِ ِ ِِ ُ َ َ ْ َ ُ ُِ َْ َ ِ َ َ ُ ْ َ

ِوأرجلكم إىل الكعبني ْ ْ َْ ْ ُ ََ ُْ ََ ِ َ                  ِ ْ ْ َْ ْ ُ ََ ُْ ََ ِ   .ً                ً إذا ليست بواجبة ؟          ين التسمية أ  )١( ﴾َ
        لكن أمحـد   :      قالوا  -                   مع أن احلديث ضعيف -                                                    وأما املتأخرون فإهنم قالوا بوجوب التسمية ال باستحباهبا

       الوجـوب              فـدل ذلـك عـىل  ،                                                     ألن عمر بن اخلطاب كان إذا أراد أن يتوضأ يـسمي ويـأمر هبـا ،    ل به     نعم :   قال
  . ةَّ  َّنُ                          ُلقايض وغريه عىل أن التسمية س   ا                                    عندهم ولكن املتقدمني من احلنابلة كام قال

  :                                        وغسل الكفني، كلمة غسل الكفني حتتمل احتاملني :   قال
             ة وليس بواجـب َّ  َّنُ                       ُغسل الكفني قبل الوضوء س                                غسل الكفني قبل الوضوء وال شك أن  :           االحتامل األول

  .                                                                 ألهنا ليست مذكورة باآلية وعندنا قاعدة أن الواجب بالوضوء ما ذكر باآلية
              هذا الـذي فهمـه   ، ً                                                   ًغسل الكفني مطلقا فيشمل غسل الكفني عند القيام من النوم        أن يكون   :            املعنى الثاين

          ستيقاظ من             ة حتى بعد االَّ  َّنُ                     ُلعمدة أن غسل الكفني س                       إن ظاهر كالم املصنف يف ا :                        املرداوي، فإن املرداوي قال
  .          وجوب الغسل                                      ن قبل قليل أخذنا من اجلملة األوىل ماذا؟ ح                            أخذها من اجلملة الثانية، ون ،     النوم

                                  أننا جيـب أن ننـزل املختـرصات الفقهيـة  ؟ً                                               ًمسألة مهمة جدا لطالب العلم املتخصص، واملسألة ماذا    هنا 
                                            ه واملرور عىل املسائل الفقهية فقط، ولـيس املقـصود ّ                      ّ الفقهية إنام جعلت للتفق                            منزلتها ونعلم أن هذه املنزالت 

  ال   -          أي مذهب –          إن املذهب  : -                 أحد فقهاء احلنفية   -         قطلبغا          بن القاسم ا                              منها معرفة املذاهب، ولذلك يقول 
             زامـي واملطـوالت    الت                                                            يؤخذ من املخترصات وإنام يؤخذ من املطوالت، ألن تصحيح املختـرصات تـصحيح 

ً       ًأحيانـا         أن نعرف        فيجب  ،                                              فتأخذ معرفة املذهب من الكتب املطولة دون املخترصة ،  نيص      تصحيح        صحيحها  ت
ً                                                                           ًكلت يف الكتاب الواحد من سطرين فهمنا منها فهمني خمتلفني ولذلك دائـام نرجـع إىل لألصـل ُ            ُأن املسألة ش

َّوهو الكتاب والسنة  ُّ                  َّ   .          كتب املطولة  لل                    ملعرفة أقوال الفقهاء  وُّ
                                                

 .٦: املائدة) ١(
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 ٤٣

ً                                                            ًقد يقول شخص ملاذا نـستغني عـن املختـرصات، املختـرصات مهمـة جـدا وانتبـه   :     أيضا   مة           املسألة امله
       عـن بعـض   -                       أحد كبار علامء الشافعية   -                نوي عليه رمحة اهللا  س                             فقد ذكر الشيخ عبد الرحيم األ ؛          لكلمتي هذه

َإنه يعاب طالب العلم إذا تصدر للفتوى أو قضاء أو تدريس أن متر عليه سـ  :               أشياخه أنه قال ٍ                                                                  َ               ال يقـرأ فيهـا ٌ  ٌةَ  َنٍ
  .      منتهاه   إىل               الفقه من أوله 
     لـذلك   ،       فقهـي ا          يقرأ خمترص ن                         الفقه من أوله إىل منتهاه أ     يقرأ                          وأقل ما يتحصل به أن املرء   :    نوي س       يقول األ

              أن هلـا فائـدة ّ   ّإال  -ّ                       ّوهذا ليس يسلم منه كتـاب   ؛                      وإن وجد فيها عيب ونقص  -                        فإن هذه املخترصات الفقهية 
                                           خترص ومن كتاب إىل كتاب لكـي يثبـت هـذه املـسائل يف  مل         من خمترص ّ         ّ  املرء يمر       ولذلك ،ً    ً  جدا      عظيام ا    وغرض

 ً                                                             ًذهنه ويعرف اجتهاد الفقهاء ونظرهم يف الكالم واألدلة استفادة عظيمة
         وعرفنـا  ،ً                                          ً املبالغة يف املضمضة واالستنشاق سنة وليست واجبا                              واملبالغة يف املضمضة واالستنشاق،  :    قال

َّما زاد عن احلد املجزئ هو السنة وهو املبالغة   أن        يعني  ،                      يف صفة الوضوء احلد املجزئ ُّ                                        َّ    ،              ثنان هو الواجـب    اال ،ُّ
  .        ونحوها                                ليس املقصود باملبالغة هو الغرغرة ،                          الثالثة يف املضمضة هو املبالغة

َّأي املبالغـة يف االستنـشاق هـو الـسنة                قال واالستنشاق، ُّ                              َّ        ستنـشاق        ألن اال ،                   لكـن االستنـشاق واجـب ،ُّ
  .ً       ً ة مطلقاَّ  َّنُ       ُنثار س ت س                 مسمى الوجه، واال               واملضمضة داخالن يف

               إذا كـان املـرء  ،          ذه العبـارة هلـ      انتبه   ،                                      فإنه ال يستحب املبالغة يف االستنشاق فقط ؛ً             ً  أن يكون صائامّ   ّإال  :    قال
  .                                                                      ال يستحب املبالغة يف االستنشاق، أما املبالغة يف املضمضة ال ترض الصائم أو غريها    صائام

  . ةَّ  َّنُ     ُهنا س                        وختليل اللحية واألصابع أ :   قال
                    وأن الواجب هو مـسح  ،            ة وليس بواجبَّ  َّنُ                    ُ املصنف ذهب إىل أهنام س ؛                     ومسح األذنني، مسح األذنني  :    قال

    قـال                                          وهـذا القـول رجحـه ابـن قـايض اجلبـل يف الفـائق و ،            ة لظاهر اآليةَّ  َّنُ                          ُالرأس فقط وأن مسح األذنني س
                         تـأخرين أن األذنـني جيـب مـسحهام                    لكـن املعتمـد عنـد امل ،                                   الزركيش يف رشح اخلرقي أنه األشهر يف املذهب

      لكـن  ،                                  فإذا وجب مـسح الـرأس وجـب مـسح األذنـني)١( »               األذنان من الرأس «                   حلديث أنس ريض اهللا عنه 
ُاملصنف هنا رجح خالفا لرتجيحه يف املقنع أن األذنني مسحهام س ً                                                   ُ   .            ة وليس بواجبَّ  َّنً

                                                
 . سبق خترجيه)١(
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 ٤٤

  . ةَّ  َّنُ                                                  ُوغسل امليامن قبل امليارس أن تبدأ باليمني قبل اليسار س  :    قال
ً والغسل ثالثا ثالثا :   قال ً                  ً   .                   فإنه يكون قد أساء ،                   أي الزيادة عن ثالث ،                     وتكره الزيادة عليها :     قال ،ً
ّنن أن النبي صىل اهللا عليه وسلم ُّ                                     ُّيكره اإلرساف يف املاء ملا ثبت عند أهل الس   أي    ،             واإلرساف يف املاء  :    قال ّ ّ َّ                            ّ ّ ّ َّ

ٍال ترسف ولو كنت عـىل هنـر جـار «  :    قال ٍ                        ٍ ّ والنبـي صـىل ا ،)١( »ٍ ّ َّ            ّ ّ ّهللا عليـه وسـلم كـان يتوضـأ باملـدَّ ّ                           ّ          ويغتـسل ّ
   :                              فغـضب جـابر ريض اهللا عنـه منـه وقـال ،        ال يكفيني  :                   أصحابه بذلك فقالَ          َ جابر بعضَّ     َّا خربّ    ّ ومل ،)٢(      بالصاع

  .                             فدل عىل أن اإلرساف باملاء مكروه)٣( )        منك شعرا                    كان يكفي من هو أوىف (
  د  جـ                                    قصود من السواك التطيب والتطهري فإذا و                                             السواك عند تغري الفم أي عند تغري رائحته ألن املُّ  ُّنَ  َسُ  ُ وي

  .      د حكمه ج   و-         استحباب  –           موجبه وجد
ّوعند القيام من النوم ألن النبي صىل اهللا عليه وسلم كان  :    قال ّ ّ َّ                                                 ّ ّ ّ   .                    إذا استيقظ من نومه          يشوص فاهَّ
ّ وعند الصالة لقول النبي صىل اهللا عليه وسلم :   قال ّ ّ َّ                                      ّ ّ ّ          عند كـل                                 لوال أن أشق عىل أمتي ألمرهتم بالسواك «  : َّ
                     فدل عىل أنـه يـستحب يف )٥( »           عند كل وضوء «                                         وجاء يف بعض طرق احلديث عند أيب هريرة وغريه )٤( »   صالة

  .      املوضعني
  .                 يف الصباح والليل-                         استحباب مطلق وأداء مؤكد  -                     ويستحب يف سائر األوقات   :    قال
  )٦( )           تاكوا بالعـيش     وال تـس                 اسـتاكوا بالنهـار (                    ا روي عن حديث ال يـصح َ                       َإال للصائم بعد الزوال مل  :    قال

                         لـذلك بعـض الفقهـاء يـستدل  ،                     ولكن هـذا احلـديث ضـعيف ،                                     والعيش هو بعد الزوال أي بعد أذان الظهر
ّبمفهوم حديث النبي صىل اهللا عليه وسلم  ّ ّ َّ                                  ّ ّ ّ      إن  :        فقـالوا)٧( »                                      خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك «َّ

                                                
 ).٣٢٩٢(الصحيحة ). ٤٢٥(ن ماجه اب.  صحيح)١(
 ).٢٠١( صحيح البخاري )٢(
 ).٢٥٢( صحيح البخاري )٣(
 ).٢٥٢(  صحيح مسلم )٤(
 ).٥٣١٧(صحيح اجلامع ). ٦٦/١(املوطأ .  صحيح)٥(
 ).٦٧(اإلرواء ). ٨٣٣٦(البيهقي يف الكربى .  ضعيف)٦(
 ).١٨٩٤( صحيح البخاري )٧(
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 ٤٥

                                      ملصنف ومشى عليه املتأخرون ونازعهم يف ذلك                وهذا هو رأي ا ،                                    السواك يزيل اخللوف بعد العيش فإنه يكره
ّرأيـت النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم يـستاك مـا  :                           ا جاء من حديث عقبة بن عـامرَ     َهم ملُ  ُ غري ّ ّ َّ                                   ّ ّ ّ           ال أحـيص وهـو   َّ
 )١( .    صائم

                         بـذكر أحكـام املـسح عـىل اخلفـني،      تعـاىل                                     باب املسح عىل اخلفني، رشع املصنف رمحه اهللا  :          يقول الشيخ
                                      أخذ حكمهام من اجلوارب الصفيقة التي تثبت  ي     أي  ،                        خلفني وما أشبههام من اجلوارب               جيوز املسح عىل ا :    فقال

    لكـن   ،                                                    باخلفني بل يشمل اخلفني وغريمها من اجلوارب واجلراميق وغريها ا            ليس احلكم خاصً    ًإذا           يف القدمني، 
   :      ع وصفني   جتام اً                                      ً وتعني أهنا ال تشف ما حتتها وتكون صفيقة ب ،ً             ً أن تكون صفيقة            الرشط األول  :         بثالثة رشوط

ّأوال أن ال تكون خمر ً                 ّ ً                   ً، إذا الـصفيقة تـشمل ً                             ًقة وأن ال تكون رقيقـة تـشف اللـونّ                 ّ  ما حتتها لكوهنا خمرّ       ّقة تشفً
  .     االثنني
          لـو املـرء  ه                      وعىل ذلك فإن عندهم أنـ ،ٍ                          ٍتثبت بنفسها من غري ربط بحبل     يعني    ،                  التي تثبت يف القدمني  :    قال

  .       عليهاً                                      ًربط عىل قدمه خرقة ولفها فإنه ال جيوز املسح
  .                          من اجللد التي جتاوز الكعبني  دم   ستخ       اخلفاف تٌ                          ٌ واجلراميق، اجلراميق نوع من  :   قال

             والـدليل عـىل  ،                                  بمعنى أن تكون ساترة للكعبـني كـاملني ،ً                       ًأن تكون ساترة ملحل الفرض  :            الرشط الثالث
ً ألهنا بدل عن غسل الرجل فيجب أن تكون ساترة للمحل كله، إذ لو كان :         ذلك قالوا ٌ                                                             ً           لبعضه وجب         ساترة  تٌ

             فلذلك نقول  ،                           وال جيمع بني مسح وغسل عضو واحد                                 الذي ظهر من الرجل ومل تسرته اخلفان،            غسل الظاهر 
  .                          جيب أن تكون ساترة ملحل الفرضً    ًإذا 

                                    اجلنابة ال يمسح فيه عىل اخلفـني بـل ال بـد  ؛                                             يف الطهارة الصغرة، ومفهوم ذلك أن الطهارة الكربى  :    قال
ّ للمسافر من احلـدث أو مثلـه لقـول الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم ا      م وثالثً                 ً يوما وليلة للمقي ،        من الغسل ّ                                                    ّ ّ :  

 )٢( .ً                                                ًيمسح املسافر ثالثة أيام ولياليهن واملقيم يوما وليلة
  :                هنا يوجد مسألتان

                                                
 ).٤٠٧(داود األم ضعيف أيب ). ٢٣٦٤(أبو داود .  ضعيف)١(
 ).٢٧٦( صحيح مسلم )٢(
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 ٤٦

      عبادة               حديث، من حديث                                       وهو توقيت املسح عىل اخلفني، جاء أكثر من  :                          املسألة األوىل يف قضية التوقيت
                                                                      قيت املسح عىل اخلفني بيوم وليلة للمقيم وثالثـة أيـام بليـاليهن للمـسافر، عنـدنا                   وحديث عيل وغريه يف تو
  :                       ثالثة مسائل جيب أن نعرفها

  .        مدة املسح  :            املسألة األوىل
   .               بداية مدة املسح  :               املسألة الثانية

   .                        هناية املسح وما يرتتب عنده  :               املسألة الثالثة ٣
ٌ                                          ٌجـاء الـنص بتقـديرها وهـي يـوم وليلـة، والفقهـاء   :   سح                    املسألة األوىل مدة املـ ،ً                   ًإذا عندنا ثالث مسائل

ً                       ً يوم وليلة إذا يمسح مخـس  :                                                                     إن التقدير باليوم والليلة يف باب العبادات يقصد به الصلوات، فإذا قلنا :      يقولون
                                                                                   صلوات مفروضة، املسافر يمسح ثالثة أيام أي يمسح مخس عرشة صالة مفروضة، املقيم جيلس يف بلد أقـل 

   .           فأقل وهكذا       مفروضة                قل أي عرشين صالة                 من أربعة أيام فأ
ً                                                                                         ًإذا كل يشء يف باب العبادات يقدر باليوم والليلة فاملراد باليوم والليلـة مخـس صـلوات، هـذه القاعـدة 

                          نعم فهـي أربـع وعـرشين سـاعة  :      نقول ؟                                                    ذكرها املرداوي، قد يقول شخص هل يمكن أن نقدره بالساعات
ّبي صـىل اهللا عليـه وسـلم أنـه قـالَّ                                     َّروي ذلك عن ابن عباس وصح احلديث عن الن ّ ّ                          ّ ّ                 اجلمعـة اثنتـا عـرشة  «  : ّ

َ أي هنار اجلمعة، لكن مل يكن يف الزمان األول ساعات، وال يكلف النبي الناس)١( »    ساعة ّ َّ                                                                  َ ّ                   بأمر ال يستطيعونه  َّ
   .                                                 ال يعرفونه يف الزمان األول فدل عىل أن العربة بالفرائض و

ً                          ً من احلدث إىل مثلـه، إذا أول  :                     نأخذها من قول املصنف ؟  دة                         يف قضية متى نحكم ببداية امل  :               املسألة الثانية
                   تبدأ املدة من صالة  :                                                                       مدة املسح تبدأ من بعد احلدث، لو أن املرء لبس اخلف الفجر ومل حيدث إىل العرص نقول

    نفـس                                              والظهر والعرص من أول مسح بعد احلدث مـن أول حـدث،        والفجر                           املغرب فتمسح املغرب والعشاء 
  .                                   بن فريوز يف حاشية عروف فرق بني املصطلحني ا              املعنى تقريبا، 

ٍإذا عرفنا بداية املسح وهو من بعد احلدث وكل مسح قبل احلدث ال حيسب من املدة ً                                                                   ٍ                 وهـو جـائز لكنـه  ،ً
ّغري حمسوب، ما دليلنا قالوا قول النبي صىل اهللا عليه وسلم ّ ّ َّ                                                  ّ ّ ّ ً أي مسحا واجبا وليس مـسحا  »           يمسح املسافر «  : َّ ً ً                         ً ً ً

                                                
 ).١٣٨٩(صحيح وضعيف سنن النسائي ). ١٣٨٩(النسائي .  صحيح)١(
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 ٤٧

  .              وده وعدمه سواء           املستحب وج ،ً      ً مستحبا
  .                                   انقضت املدة أو خلع قبلها بطلت طهارته   ثم         متى مسح  و  :                 قال املصنف فيها :              املسألة الثالثة
  :                                 إذا انتهت املدة يرتتب عليها أحكام ؟                                       وهي قضية ما الذي يرتتب عند انتهاء املدة :              املسألة الثالثة
ً خالفا نادرا الـذيّ       ّعلم إال                                              أنه ال جيوز املسح عليها بعد ذلك وهذا بإمجاع أهل ال  :          احلكم األول ً                ً          مل يوقتـوا    نً

  .     باملدة     املسح 
                                      يف املثـال الـذي ذكرنـاه قبـل قليـل ال جيـوز أن         من الغد                             املسح مخس صلوات أي جاء العرص  ت        إذا انته

  .ً                                       ًمتسح للمغرب فيجب أن تغسل رجلك وضوء كامال 
ّاستدلوا بقول النبي صىل اهللا                                                      أن انتهاء املدة ناقض للوضوء، وهذا قول مجاهري أهل العلم و  :           احلكم الثاين ّ َّ                         ّ ّ َّ

ً                                                              ً وبناء عىل ذلك فإذا مسح للصالة اخلامسة وهي صالة العرص ثم دخلـت عليـه  »           يمسح املسافر «ّ          ّعليه وسلم 
                                                 املـصنف هنـا واجلمهـور عـىل أنـه إذا أذن املغـرب فقـد انـتقض      فقـول                           صالة املغرب ومل ينتقض وضوؤه، 

ّ قول النبي صىل اهللا عليه وسلم  :       فنقول ،     وليلة                                   انتهت املدة يوم وليلة ليس لك إال يوم   ،      وضوؤه ّ ّ َّ                           ّ ّ ّ      دل  )    يمـسح (َّ
ّ ألن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال ،                                عىل أن طهارته باقيه يوم وليلة فقط ّ ّ َّ                             ّ ّ ّ                        وليس املراد باملـسح جمـرد  )    يمسح (   :َّ

   ،                                                          أو فرضني قد يمسح املغرب ويستمر عليها العشاء ومل ينـتقض وضـؤوه ا     فرضّ                  ّ ألنه قد ال يمسح إال ،    املسح
ً                                                                    ً هو قصد هبا مدة املسح ومدة الطهارة معا فيكون انتهاء املـدة وهـو دخـول وقـت  :       فنقول ،             مسح مرة واحدة

ّالصالة السادسة يكون ناقضا للوضوء فإذا أذن املغرب مل جيز لك أن تصيل املغرب إال ً                                                                       ّ                    بوضوء جديد، وهـذا ً
   .                                    إذا مسح ثم انقضت املدة بطلت طهارته :              معنى قول الشيخ

                                      حكم مشى عليه املؤلف وهو قول كثري من أهل    ، و            حكم جممع عليه   :                    املدة يرتتب عليها حكامنً           ًإذا انتهاء 
   .      العلم

  :           نقول قال-                               ليس انتهاء املدة وإنام يف معناها  -                                                    عندنا مجلة ثانية ذكرها املصنف وهو يف معنى انتهاء املدة
                               املدة حكمه كحكم الذي انتهت مدتـه                              نقول من خلع اخلف قبل انتهاء -                      يعني قبل انتهاء املدة-             أو خلع قبله

                                                          جيوز له أن يمسح مادام خلع خفه بعـد انتهـاء املـدة ال يمكـن لـك أن            ، ما مها؟ ال ً                    ًمتاما ويرتتب عليه حكامن
                                              انتقض وضوؤك ال جيوز لك املـسح وقـد انـتقض وضـوؤك يف  :     ونقول  ،                           تلبس خفك تريد أن متسح ال جيوز
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 ٤٨

  .      احلالتني
ً                                                           ًمقيام ثم سافر، رجل ابتدأ املدة وهو مسافر ثالثـة أيـام ثـم وصـل إىل    وً                        ًومن مسح مسافرا ثم أقام أ  :    قال

           وهـو مقـيم -      احلدث  –ً                                                                               ًبلدته فأصبح مستوطنا أو إىل بلد يقيم فيها أكثر من أربعة أيام، أو بالعكس بدأ املدة 
          إنـام العـربة        نتهـاء و          تـداء وال اال  الب            الوجوب وال با      يف وقت                     ليست العربة باألداء  :                      ثم سافر فنقول يف احلالتني

                        مسح اليـوم األول والثـاين  ا       مسافر ئ                                                           باألحوط فنقول يف احلالتني يعترب أنه مسح املقيم، وعىل ذلك لو أن امر
                 فيكـون قـد انـتقض  ،                                             اآلن جيب أن ختلع خفك وأن تغسل رجلك للـصالة القادمـة  :     نقول     بلده           ثم دخل إىل 

  .     حتياط                       وضوؤك بإقامتك من باب اال
   ،                       ما جرت العادة عىل كشفهّ                     ّ ساترة جلميع الرأس إال     ذؤابة                مة إذا كانت ذات                 جيوز املسح عىل العام و   :    يقول

ّثبت عن النبي صىل اهللا عليه وسلم حديثان أو ثالثة  ّ ّ َّ                                            ّ ّ ّ ّ أن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم -                 الثالث خمتلف فيه  -َّ ّ ّ َّ                          ّ ّ ّ َّ
                   يعمـل يف حـديث املـسح       لذلك مل و   ،ٌ  ٌِل  ِكْ  ْشُ                                        ُ ، واملسح عىل العاممة يف احلقيقة عند الفقهاء م)١(             مسح عىل العاممة
                                                لكن فقهاء احلنابلة هم يرون جـواز املـسح عـىل العاممـة  ،                              احلنابلة وبعض الفقهاء من غريهمّ             ّعىل العاممة إال

ّلصحة حديثني عن النبي صىل اهللا عليه وسلم ومل ّ ّ ّ َّ                                       ّ ّ ّ ّ ً                        ً إذا نقيد احلديث بام كانـت  :                           ا جاء احلديث هبذه الصفة قالواَّ
ّعليه العاممة يف عهد النبي ص َّ                         ّ ّىل اهللا عليه وسلمَّ ّ              ّ ّ ألن العاممة يف عهد النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم كـان هنـاك  ،ّ ّ ّ َّ                                                ّ ّ ّ َّ

           نكـة أو ذات ُ                  ُ أن تكـون العاممـة حمّ                            ّإنه ال جيوز املـسح عـىل العاممـة إال  :                               حاجة شديدة للبسها ولذلك يقولون
       التـي        الذؤابة           لثانية ذات           العاممة ا ،                 هذه العاممة األوىل-                                     حمنكة تعني يلف العاممة وجيعلها حتت احلنك  -       ذؤابة

ّ ال يزاد عليها ألن النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم عمـ ا                                     يرخيها خلف رأسه وإنام يستحب أن تكون شرب ّّ ّ َّ                                          ّ ّّ ّ       م عبـد َّ
ًالرمحن بن عوف وأرخاها شربا واحدا فقط ً                                  ً                                                     ومل يرد حديث باستحباب الطول أو القرص، ولذلك الفقهاء  ،)٢(ً

ّ ألن هذه العاممة التي كان النبي صـىل  :                    ط هاتني العاممتني ألمرين    فق ؛                        ال يرشع باملسح عىل أي عاممة :      يقولون ّ َّ                                 ّ ّ َّ
                    ألنـه يكـره لـبس العاممـة   : ً                                                  ً واألمر الثاين ألجل احلاجة ودللوا أيضا بأمر ثالث قـالوا ،ّ                   ّاهللا عليه وسلم يلبسها

ً      ً طبعا  ،    يكره        ذؤابة،                                وهي العاممة املسمطة التي ليس هلا  ،                  ألهنا من زي األعاجم :       قالوا–          ليس حرام  -       املسمطة 

                                                
 ).٢٧٤( صحيح مسلم )١(
 ).أربع أصابع(بلفظ ) ٨٩٠١( الطرباين يف األوسط )٢(
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 ٤٩

                احلقيقـة هـذا راجـع                 أهنـا غـري مكروهـة، و          شيخ اإلسـالم        اختيار    و  ة،                             بعض أهل العلم يقول ليست مكروه
  ال       كـانوا       اإلسـالم      وأول         اجلاهليـة              العـرب قـديام يف       نعم  ،                                    فإذا جرت عادة عند الناس لبس املسمطة ،     للعرف

  .         ة باألعراف                             لكن تغري العرف بعد ذلك فالعرب       الذؤابة                املحنكة أو ذات ّ          ّيلبسون إال
  .                                               رشط أن تكون ساترة جلميع الرأس فيمسح عىل مجيع العاممة ب                        فيجوز املسح عليها لكن هلا 

     الذي   -                                                                           ما جرت العادة بكشفه مثل مقدمة الرأس أول الشعر فيمسحه أو آخر الرأس فيمسحه ّ   ّإال  :    قال
  .-       انكشف

                        من رشط املسح عىل اخلف ومن ٍ                                                         ٍقال ومن رشط املسح عىل مجيع ذلك أن يلبسه عىل طهارة كاملة، أي أن
  .                                  رشط املسح عىل العاممة أن تلبس عىل طهارة

  .                       ا موضع احلاجة إىل أن حيلهاَ  َهِّ                                  ِّوجيوز املسح عىل اجلبرية إذا مل يتعد بشد  :    قال
              هي كـل يشء يغطـي   :                                     ن اجلبرية جيوز املسح عليها، وما هي اجلبرية إ   :    يقول  ،                          عندنا مسألة نختم هبا الباب

  :                           وهذه اجلبرية نقول هلا حالتان ،           يسمى جبرية  ها      ء يغطي      كل يش ،          برشة املتوضأ
                                              فإن كانت جعلت لغري حاجة أو يمكن نزعها مـن غـري رضر   ،                              أن تكون جعلت حلاجة أو لغري حاجة    إما 

               أن تكـون وضـعت  : ن اً                                    ًأن تكون وضعت حلاجة فنقول أيضا هلا حالت  :                ، احلالة الثانية                   وترجع فهنا جيب نزعها
       يغسل  ،                   نقول هنا يمسح عليها ف                      وزاد لكي تثبت بنفسها،   -              فقط عىل احلاجة  -    جة                     حلاجة ومل تتعد موضع احلا

             ال يـرض الغـسل   صق         ن هـذا اللـ إ   : ئ             فإن قال امر ،ً                                  ً هذا املوضع فإنه يمسح عليه مسحا فقطّ          ّه كلها إال ء    أعضا
           نحـن قلنـا  ،                                         هو رشع لك املـسح فأتيـت بـام هـو أعـىل وهـو الغـسل ،                 نقول جيزئك الغسل ،              أريد أن أغسلها

ّات الغسل أربعة قبل قليل فهو جيزئك ال شك إذا عرفنا أن غسله هو املسح حلديث النبي صىل اهللا عليه    درج ّ َّ ً                                                                                      ّ ّ َّ ً
   .                           أي يشد رأسه ويمسح عليه فقط   »                              اهللا إنام يكفيه أن يمسح عىل رأسه ،           قتلوه قتلهم «ّ     ّوسلم 

                       النزع فيجب نزعها، إن مل           إذا أمكنه   :                                            أن تكون اجلبرية حلاجة لكنها زادت عن املحل فنقول  :              احلالة الثانية
   غـري  ل                                                           يمسح عليها ويزيد عىل املسح بالتيمم فيتيمم عن املوضـع الـذي غطـاه   :                            يمكنه النزع فالفقهاء يقولون

   ،                                                                                         حاجة، ومتى يكون التيمم هو خمري بني أمرين، إما أن يتيمم يف املوضع نفسه عند اليـد أو يتـيمم يف األخـري
  .             جيوز له األمران
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 ٥٠

  .                                          معنى أنه يستمر عليها إىل احلل وال يشرتط هلا مدة   ب ،          إىل أن حيلها  :    قال
           ظـاهر كـالم  ؟                                                                      هنا مسألة معنا قبل أن نختم وهي قضية أنه هل يـشرتط أن تكـون اجلبـرية عـىل طهـارة

                                                                                ختيار الشيخ تقي الدين وعليه الفتوى أنه ال تشرتط الطهارة ألنه اشـرتط الطهـارة يف العاممـة  ا          املصنف وهو 
   ،ً                                                 ً الطهارة وهذا هو الظاهر من كالم املصنف وهو األصح دلـيال   هلا             رية فلم يشرتط           وأما اجلب ،       اخلف فقط  يف  و

  .ً                    ًالطهارة قياسا عىل اخلف   هلا                       ومشهور املذهب أنه يشرتط 
                    أن املـرأة ال متـسح عـىل ّ   ّإال  ؟ ً           ً العاممـة أيـضا  يف    و ،                                والرجل واملرأة يف ذلك سـواء يف اخلـف :          يقول الشيخ

ـــة ـــبس العامم ـــد تل ـــرأة ق ـــة ألن امل ـــة  يف ً                 ً إذا يكـــون يف اخلـــف و ،                              العامم ـــه يف العامم ـــرية وختالف    .                     اجلب
     يفهـم   :                   يف تصحيح الفـروع قـال  -                              ومنهم الشيخ عالء الدين املرداوي   -        الفقهاء         منه بعض               هذا الكالم أخذ 

                                    جاء من حديث أم سلمة أن املـرأة متـسح عـىل                                                   من هذا الكالم أن املصنف يرى أن املرأة ال متسح عىل اخلامر، 
       وأمـا  ،-              يعنـي حتـت احلنـك  -ً                                                   ًور املذهب أن املرأة جيوز هلا املسح عىل اخلامر إذا كان حمنكا     ومشه  ، )١(     مخارها

          مـن مفـردات     وهـي    ،                                يرى الشيخ أن املصنف وافق اجلمهور ،                                   اخلامر الذي يكون خلف الرأس ال متسح عليه
               م املـرداوي لكـالم   فهـ    لكـم             وأنا ذكرت  ،                 ألنه مل يذكر اخلامر :                   من أين أخذها؟ قال ؛                  املذهب املسح عىل اخلامر

  .        فهمي أنا                 صاحب العمدة وليس 
ّوصىل اهللا عىل نبي ّ              ّ   .              نا حممد واحلمد هللاّ

 ً                           ًهل جيوز صيام شهر شعبان كامال؟  :       سؤال-
ّ ثبت من حديث عائشة وأم سلمة ريض اهللا عنهام أن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم  ،     نعم :    نقول  :     جواب ّ ّ َّ                                                                     ّ ّ ّ َّ

                                                  والعرب تقول للشخص إذ فعـل أغلـب الـيشء إذا صـام أغلـب  : ك               ، قال ابن املبار)٢(                  كان يصوم الشهر كله
  )١( »                         إذا انتصف الشهر فال تصوموا «     حديث       ا ذكر ّ                                  ّ، لكن كام قال الرتمذي رمحه اهللا تعاىل مل)٣(              الشهر صامه كله

                                                
 ).٢٢٣( مصنف ابن أيب شيبة )١(
 ).١٩٧٠( صحيح البخاري )٢(
هو جائز يف كالم العرب؛ إذا صام أكثر الشهر : وروي عن ابن املبارك أنه قال يف هذا احلديث): (١٠٦/٢( قال الرتمذي رمحه اهللا يف السنن )٣(

، كأن ابن املبارك قد رأى كال احلديثني متفقني، - ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره - قام فالن ليله أمجع : صام الشهر كله، ويقال: أن يقال
 ).صوم أكثر الشهرإنام معنى هذا احلديث أنه كان ي: يقول



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ٥١

  ّ          ّ ولـذلك بـني ،                     الـصيام مـن أول الـشهر ئ                                                إن هذا احلديث حممول عند بعض أهل العلم عىل من مل يبتد  :    قال
              أنـه إذا انتـصف                             وهو قول كثري من أهل العلـم؛ –              بعض أهل العلم   :         هو قال–            أهل العلم  ا  ثري           الرتمذي أن ك

  .            الشهر األول            الشهر من أول       قد صام       الشخص       مل يكن                                       الشهر فإنه يكره صوم األيام الباقية إذا 
                                                                                      النصف من شعبان إفرادها بالصيام منهي عنه هني كراهة، ألن النصف من شعبان ورد فيه حديث ثابت 

                         أنـه ال تـالزم بـني فـضل الزمـان  (                                    لكن عندنا قاعدة هامة جيـب أن نعرفهـا  ،)٢(                        ند أمحد وغريه أنه يغفر فيه ع
                           قد يكون الزمان فاضل ال شـك  ،ٌ                                              ٌوهذه القاعدة مهمة ضل كثري من الناس ووقع يف البدع  )              وختصيصه بعبادة

    مثـل   -              هـي مـن البـدع                 يف احلقيقـة قـد نقـول  -           عاشوراءّ                    ّ ولذلك بعض الناس خص ،        بعبادةّ         ّلكن ال خيص
   قـد                 لكـن بعـض النـاس   ه،   فعلـ           ثبـت عنـه أن         سفيان   إن  :      ونقول              بعض أهل العلم                عىل العيال، عند         التوسعة 

       ليلـة  ي                                   بعض الشاميني من فقهاء التابعني كان حييـ     ء أن         وقد جا ،         ورود النص     فيها                     خيصصها بأعامل نقول جيب 
                                     ن هـذه الليلـة ال ختـص بعبـادة إال أهنـا ليلـة                                                     النصف من شعبان لكن الذي استقر عليه عامة أهل املسلمني أ

  .     فاضلة

                                                                                                                                                              
 ).٣٩٧(صحيح اجلامع ). ٢٣٣٧(أبو داود .  صحيح)١(
: ّ                                                                يطلع اهللا عز وجل إىل خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إال الثنني(عن عبد اهللا بن عمرو مرفوعا ) ٦٦٤٢( روى أمحد يف مسنده )٢(

  ).١١٤٤(الصحيحة . صحيح). مشاحن، وقاتل نفس
أال : ة النصف من شعبان؛ فقوموا ليلها، وصوموا هنارها، فإن اهللا ينزل فيها لغروب الشمس إىل سامء الدنيا، فيقولإذا كانت ليل(وأما حديث 

وهو ) ١٣٨٨(فقد رواه ابن ماجه ). من مستغفر يل فأغفر له؟ أال مسرتزق فأرزقه؟ أال مبتىل فأعافيه؟ أال كذا أال كذا؟ حتى يطلع الفجر
 ).٢١٣٢(خ األلباين رمحه اهللا يف الضعيفة موضوع السند كام أفاده الشي



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
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 ٥٢

           ما احلكم؟ ،                                         إذا قال رجل أنت حرام عيل حتى نرجع اىل بيتنا  :       سؤال-
  .                        حتريم لألعيان وحتريم لألبضاع  :                         ، املذهب أن التحريم نوعان        هناك خالف

ً           ًالال فهـي يمـني ً                     ًمن حرم عىل نفسه أمرا حـ (ً                                        ًألعيان يمني مطلقا لقول ابن عباس ريض اهللا عنه  ا       فتحريم 
َّ ولقول اهللا عز وجل)١( )َ     َمكفرة َّ                 َّ ٌيا أهيا النبي مل حترم ما أحل اهللاَُّ لك تبتغي مرضـات أزواجـك واهللاَُّ غفـور  ﴿  : َّ ْ َ َ ُ ِّ ُّ ُُّ َ َ َ ْ َ ََ َِ ْ َ ََ َ ََ ِ َ َ َ َّ ُ َ ِ ِ َّ َ      َُّ                          َُّ                            ٌ ْ َ َ ُ ِّ ُّ ُُّ َ َ َ ْ َ ََ َِ ْ َ ََ َ ََ ِ َ َ َ َّ ُ َ ِ ِ َّ َ
ٌرحيم َِ     ٌ ْ قد فرض اهللاَُّ لكم حتلة أيامنكم ،َِ َ ْ َُ ُِ ِْ َ َ َ ََّ ََ َ ْ                َُّ          ْ َ ْ َُ ُِ ِْ َ َ َ ََّ ََ َ              مرأته أنـت عـيل  ال              أن يقول الرجل                  حتريم األبضاع أي  :        ثم قالوا  ، )٢( ﴾ْ

  ً.                                                  ًبن القيم يف أعالم املوقعني اختلف فيها عىل نحو عرشين قوال ا                        حرام فاختلف فيها كام نقل 
                              ما احلكم فيمن قال أنت عيل حرام؟

        والـذي  ،        عـرشين قـوالّ                                  ّقيل إهنا طالق إال أن ينـوي ظهـارا، نحـو    ،    ظهار    إهنا       قيل  ،   طالق    إهنا      هي  :   قيل
           واملـشايخ مـن                  شيخنا عبد العزيز                         وعليه فتوى مشاخينا وفتوى                           الرواية الثانية يف املذهب   هو     األمر            استقر عليه 

  :            املوفـق قـالً     ً  طبعا ،         ختالف نيته ا                  ختالف صيغة اللفظ وب ا                        مرأته أنت عيل حرام ختتلف ب             أن قول املرء ال      بعده؛ 
  -             عليـه احلنابلـة     مشى       الذي                      واأليرس منهام أنه ظهار، ف  :                             حتتمل الظهار وحتتمل الطالق، قال  )     حرام (        إن قوله 

      يـصوم    ان      فيجـب  ،            فإهنـا ظهـار ة                                                 أنه إذا كانت له نية الطالق فهي طالق وإن مل تكـن لـه نيـ  -            ومنهم املوفق 
    مـن       واحـدا     قصد    إن        أحواهلا      غالب   يف    يمني      أهنا       العمل      عليه      الذي      ولكن        املذهب،    هو     هذا          متتابعني،       شهرين
    مـن    لـك  ِّ     ِّنظرهـاُ  ُأ     فقـد       صعبة،      فيها       الطالق       مسألة    أن        املشكلة     لكن        ترهيب،    أو       ترغيب   و أ     منع   و أ    حث  :     أربع
       تارخيـه   يف       خيثمـة     ابن     ذلك     نقل    كام  -        املدينة       فقهاء  -        املدينة     أهل    أن     ثبت       ولذلك       فيها،      أفتي    وال        التنظري     باب
     أحـد        املدينـة   يف      يفتـي     يكـن     فلـم       املـسيب    بن       سفيان    إىل         أحالوها       الطالق      فتوى      جاءت     إذا      كانت     أنه  :    قال     أنه
  .   غريه

 ً      ًفراشا؟         املذكورة        بالرشوط       امليتة     جلد     وضع     جيوز    هل  :     سؤال  -
        مأكولـة      ميتـة     جلـد      نقول     مثال      يعني      ميتة     جلد     جتعل    أن     جيوز           اليابسات،   يف              جيوز استخدامها      نعم  :     جواب
      هنـاك    مـن     جـاء      الذي      اجللد       فنأخذ       ميتة،       ذبحهم     هؤالء         وثنيني،     مثال       بوذيني     دول    من      جاءت     شاة  ً   ً مثال       اللحم

                                                
 .بنحوه) ٤٩١١( صحيح البخاري )١(
 .٢، ١: التحريم) ٢(



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ٥٣

  .        اليابسات   يف     ألنه     جيوز  ً    ً فرشا     دمه     ونستخ       حقائب          فنستخدمه
      يـنجس   ال     لكـن       عينيـه   يف     نجـس    هـو  :     نقول        بقدمه،      يطؤه    قد     نعم       قالوا     هنا        بقدمه،      يطأه    قد     أنه  ً   ً علام   :   قال
  .      مبلولة     وهي       بقدمه       وطأها    لو     حتى       فلذلك     غريه      ينجس   ال        مستثنى     إنه  :     قلنا  ّ  ّملا      غريه،
       الثوب؟       إغراق    وال      الرش        بالنضح       املراد    هل  :     سؤال  -
    ذه هبـ      ترشـه    قد     نعم   ،     تغمره      املحل      كامل   ،ً    ً كامال      املحل      غمرت     إذا      الرش  ً     ًنضحا،     ليس      هكذا       بالرش   د    املرا
  .ً    ً غمرا      يسمى  ً    ً كامال       اهليئة

      ثوبـه    عىل     وقع  -   اص  ب   يف   يل      صاحب   يف        رأيتها      وهذه  -   له      تقع    قد       الناس     بعض   ،    مهمة       ملسألة     نبه أ    أن      أريد
     هذا؟      طهره ي    هل      طهر،   :    وقال       البول    عىل      ورشه      هكذا      املاء      فأخذ     بول

    فـيُ  ُع      نقـول        الطعـام      يأكـل   مل     صـغري     طفل     بول     كان    لو     نضح     هذا   ،    املحل     غمر    هو            وهذا نضح،     غمره    هو
َّسنة      العرص و        ينفصل،     أنه       بمعنى      غسله      فيجب     ذلك     نحو    أو  ً    ً كثريا  ً   ً دما    أو ً     ًبوال     كان    لو     لكن      عنه، ُ   َّ    ،    واجب     ليس  ُ
  .      سينفصل  ً    ً قطعا      عرصته    إن      العرص
  ؟   نيةُ    ُ بالق       املراد    ما  :       سؤال-

      خـاتم     جتعـل    أن    لـك     جيوز     درج   يف      جيعله          استخدامه   يف     جيعله    ال      بيته   يف      جيعله    أن    هو         بالقنية       املراد   :    جواب
  .     الدرج   يف     ذهب    من  ً    ً تاجا     جتعل    أن       الدرج   يف     ذهب    من

     حمرم؟    هلام        استعامل    كل     وهل   ،      والفضة       الذهب         باستعامل       املراد    ما  :     سؤال  -
     عـدا    مـا   ،      والـرشاء       للبيـع  ً    ً نقدا       جتعلها    أن    أو        القنية  ّ    ّوإال       احللية  ّ   ّإال     حمرم        والفضة       للذهب        استعامل    كل     نعم

   يف         الثانيـة    يـة ا    الرو     وهـي       العلـم     أهـل     بعـض      أجـاز   ،   ذلـك      ونحو       واألنف   نّ     ّكالس        الرضورة  ّ   ّإال     جيوز   ال     ذلك
     تغـري     اآلن  ً    ً قديام         الساعات   ، ال     اآلن  ً    ً قديام       القلم     رأس   ،    قليل     قبل    له     لواّ   ّ ومث        للحاجة       الذهب     يسري     جيوز       املذهب
  .   فضة    أو     ذهب       داخلها      كان     إذا    إال       تنضبط   ال         القديمة      اعات   الس      كانت   ،    احلال

        والفضة؟        بالذهب       املموه       القلم         استخدام     حكم    ما        يقولون  :       سؤال-
     يـرى    قـد   ،     سـتعامل  اال    مـن    هي      قليل     قبل      قلنا       األقالم        األقالم،      قضية   يف  ً   ً جدا      مهمة       مسألة       عندنا  :     جواب

       القلـم  ً      ً أحيانـا      يقـول       بـدليل       احلليـة    من   م    األقال    أن       الناس     بعض     يرى    قد     ضعف     فيه      عندي      وأنا       الناس     بعض



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ٥٤

  –       احلليـة    مـن    هـي        احلقيقـة   يف   ،    يكتـب    وال     هنا    ها  ً   ً قلام     يضع       الناس     بعض        بريال،    أو      ريال   ف  نص ب       القلم       عندنا
    هلا     ليس     تضع   ال       املرأة    لكن    ،     البدن    عىل      تكون    أن    جيب       احللية   ،      للمرأة     جيوزً    ًإذا        فيقول  -      رأيه              بعض الناس هذا 

         والـصحيح          التوجيه،     هذا    يشء     نفيس   يف     هذا     لكن     فضة    من      حلية      جيعله    أن       للرجل     جيوز      يعني     فيه      تضعه     جيب
          عندنا أنـه       األصل     نقول      هذا       القلم  ، )١(     (...)                            ليس من استعامل احللية وإنام من    ،    حلية      وليس        استعامل       القلم    أن
  .   جيوز   ال

       معينـة    اد  مـو   يف      يـذاب     وأن        بالذهب     تأيت    أن    هو       الطالء         بالطالء،      يسمى    ما     وهو     حدث      جديد    يشء       عندنا
        القديم       الطالء          الفقهاء،     عند        املوجود        القديم       الطالء    غري       الطالء     هذا   ، ة      الفرشا      طريق    عن    به      فيطىل  ً     ً رقيقا      فيصري
       تلبـيس        الـذهب،       تلبـيس    هو         الفقهاء     عند      املطيل      مطيل،    وال    هبام  )     مشعب (      مضبب      يقول         الفقهاء     عند        املوجود
       املـواد     هـذه     وجـد   اّ  ّملـ       ولـذلك      فصله      يمكن     أنه   ث   بحي    له   ا    مالصق      يكون         التلبيس      ولكن   ،      تلبيسه      بذهب       اإلناء

   ال؟    أم    به     اآلن        بلغتنا      املطيل       الذهب         استخدام     جيوز    هل     به،       وطالئه       الذهب   ف   ختفي       وأمكن          الكياموية
   ،       الفقهـاء     عند  ً    ً قديام  )٢( )    (...        بداخله     ليس     ألنه   :    يقول       عثيمني     ابن       الشيخ     وهو       جوازه     يرى        املشايخ     بعض
    إىل      اذهب   ،      يستخدم   ال      يمكن   ال      يقول   ،    أذبه   :    تقول    حمل    أي    إىل      تذهب   ،  جه      استخرا      يمكن   ال       الطالء     هذا     وألن
  ً   ً جـدا       قليلـة       الـذهب      نسبة     لكن     مثال،       ريال       بخمسة           ، يطله لكً    ً ذهبا   يل      أطله    قل  ً     ً حديدا       وأعطه       الذهب     حمالت
       جـوازه       مـشاخينا      بعـض     يـرى     كـان       فلـذلك   ،     بدونه    له      قيمة   ال      رخيص     وهو          استخراجه      يمكن   ال    إنه    :     فيقول
        العزيـز     عبد       الشيخ     رأي      وهذا      وفضة     ذهب     أنه       لعموم     منه      املنع     يرى        املشايخ     بعض   ،     عثيمني     ابن   خ    الشي       ومنهم
  .      املسألة     هذه     أبني    أن       فأردت     باز     ابن

       النحل؟  ّ   ّإال       النار   يف        الذباب    كل      قوله      معنى    ما  :       سؤال-
     يـوم     أنه       احلديث      معنى       وغريه،     نارص       الشيخ      صححه   ،    صحيح       سناده إ      حبان     ابن     عند      حديث     هذا  :     جواب
    كـل    هـو        الـذباب       اجلنـة،     ألهـل  ً     ً مؤذيا      يكون    فال        الدنيا   يف   ا    مؤذي      يكون     ألنه       النار   يف      يكون       النار      يدخل         القيامة
  .     احلرشات    من      وجهه    عن      املرء      يذبه      طائر

                                                
 . كلمة غري واضحة)١(
 . مجلة غري واضحة)٢(
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 ٥٥

         االستجامر؟     حكم      يأخذ          االستنجاء     قبل         املناديل         استخدام    هل  :       سؤال-
َّفالسنة         املناديل        استعمل    من   ،   نعم      نقول  :     جواب ُّ      َّ َّالسنة   ،ً    ً وترا      جيعله    أن    له  ُّ ُّ     َّ      لكـن  ً    ًمـاء،      بعده       ستخدم     ألنك   ،ُّ

      جتعله    أن          االستنجاء   يف      األجر      تأخذ     لكي       األفضل     لكن   ،    املاء         ستستخدم      يعني      يكفي     ثنني ا    أو   ا    واحد       جعلته    لو
  .    ووتر      منقي        االثنتني،    ،ً     ً منقيا      جتعله    أن  ً    ً وترا

        الدعوة؟       تلبية     عدم     عند      نأثم    هل       األيام     هذه          الزواجات      تكثر  :       سؤال-
     أبـا   ا  عـص     فقـد    جيـب   مل     ومـن (       هريـرة   يب أ      حلـديث       واجبـة    هـي        النكـاح     رشوط      حـضور   ، م  نع  :     جواب
    يـا  ً    ًمـثال   ة     النقر   ، ة   جفل       وليست   ة   نقر        الدعوة      تكون    أن     برشط      واجب         الوليمة      حضور    أن    عىل     فدل   ،)١( )      القاسم
  ،  ة   جفلـ     هـذه        الليلـة     عـرس       عندنا      مجاعة    يا     مثل    لة   اجلف     حترض،   ال    أن    لك     جيوز    فال   ة   نقر     هذه   ؛     عازمك     أنا     شيخ
  .      حضورها      يكره        يقولون   ة    اجلفل

  ؟      الكثيف       الشعر   و     الرأس      يمسح     كيف  :       سؤال-
        الوضوء  يف        الرأس   يف   ،      ختليلها        الواجب   ؟      الكثيف       الشعر   يف      ماذا        الواجب   ،      اللحية و       الرأس     مسح  :     جواب
َّالسنة ُّ     َّ   .-                                     أما اللحية مسح الظاهر وختليل الباطن –                   الظاهر ومسح الباطن      مسح  ُّ

    هـل       زيـادة     وجـد      وإذا       راتبـي    مـن     خـصم     نقـص     وجـد     إذا      كاشري     عمل أ     رشكة   يف      موظف     أنا  :       سؤال-
       أخذها؟
      علمـت     إذا  ّ   ّإال   ،      اللقطـة     حكـم       حكمهـا   ،  لـك     فهي       زيادة      يوجد     دام ا م   ، م ن    بالغ       الغنم   ،   نعم   :    نقول  :     جواب

       املـشرتي       أمامـك     الـذي       يعنـي   ،    لقطـة     أهنـا       واألصـل   ،    املحل       لصاحب     ملك     أهنا    أي   ،     احلساب   يف     خمطئ     أنك
    مـن      عليـك     خيصم      كونه      ولكن   ،    إليه      تعيد        صاحبها     جاء     إذا        اللقطة     حكم        فحكمها     اقي   الب    له      ترجع     مئة       أعطاك
       الثـاين       القـول    عـىل  -         الفقهـاء      يقول   فْ  ْرُ  ُع      هناك      يكون    أن  ّ   ّإال    صل  األ     هذا     أمني     ألنك     جيوز   ال      حكمه        الراتب
ّالنبـي      لقـول     جـاز      األمـني      تضمني   يف    رشط     وجد     إذا     أنه  -        الصحيح    هو و َّ      ّ     يث  حـد   يف  ّ    ّوسـلم      عليـه    اهللا  ّ   ّصـىل  َّ

  .      مضمونة    غري     أهنا         العارية   يف       فاألصل  )٢(      مضمونة  ٌ     ٌ عارية       صفوان

                                                
 .بنحوه) ٥١٧٧( صحيح البخاري )١(
 ).٦٣٠(الصحيحة ) ٣٥٦٢(أبو داود .  صحيح)٢(
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 ٥٦

ْ  َْرش َ حمْ  ِْن   ِ بِ  ِمَ  َالَّ     َّ السِ  ِدْ  ْبَ  َع  ِ  ِخْ  ْيَّ   َّلشِ   ِ لِ  ِهْ  ْقِ    ِ  الفِ  ِةَ  َدْ  ْمُ  ُ  عُ  ُحَ ُ   َ      عرْ  ْ ويّ      ّد الشَّ  َّمُ
 ّ     ّالثاين   يط ّ    ّالرش

                    بسم اهللا الرمحن الرحيم
ً وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له وأن حممدا ،                احلمد هللا رب العاملني َّ ّ                                             ً َّ ّ       ّ صـىل اهللا  ،             عبـده ورسـولهّ

ًعليه وآله وأصحابه وسلم تسليام كثريا إىل يوم الدين ثم أما بعد ً ّ                                                         ً ً ّ:  
  .                                      فإنا كنا قد وقفنا عند باب نواقض الوضوء

     بيـنام                                                          باب نواقض الوضوء، الفقهاء يعربون بمفسدات الوضوء بالنواقض،   :                       يقول الشيخ رمحه اهللا تعاىل
    ئ،                                                ات الغسل، والسبب يف ذلك أن األصـل أن املـرء لـيس بمتوضـ                            عربون بموجبات احلدث األكرب بموجبُ  ُي

                         كون هذه األمـور تـسمى نـواقض  تً                                                              ًفإن املرء يف أول أمره البد أن يكون حمدثا وأن يتوضأ، فلذلك ناسب أن 
  .                                 للوضوء لذلك البد من أن يسبقها وضوء

                     ثـه ولـذلك فإنـا نـسميها                                                     ألنه تعميم للبدن فإن املرء قد يعمم بدنه لكـن ال يرتفـع حد     نظرا            بينام الغسل 
  .        باملوجبات

                                             من باب التعديد سبعة وثامنيـة ومـا دون ذلـك فـإن يف           كل ما كان ً                     ًوهي سبعة، دائام عندنا   :           يقول الشيخ
    إنـام                                                                 ستقراء، فتعديد الواجبات والرشوط واألركان والسنن واملوجبات ونحو ذلـك                      الغالب يكون دليلها اال

ً                                                  ًهنا سبعة فيعدون سبعة ملوجبات الوضوء يدل عىل احلـرص دائـام  إ   اء                            ستقراء يف الغالب، وقول الفقه         دليلها اال
   ،                                                      ومعنى ذلك أنه ال يوجد ناقض للوضوء غري الـسبعة التـي ذكـرت ،                              أي رقم يذكرونه فإنه يدل عىل احلرص

                                                               يف ذهنه نواقض الوضوء ثامنية التي يذكرها غالب املتـأخرين فيكـون قـد  ه                       ل طالب العلم فإنه جيد أنّ       ّ ولو تأم
                        صنف ناقض واحد وهو ماذا؟      فات امل

              ن كـالم املوفـق يف  إ                     بن تيمية رمحـه اهللا تعـاىل  ا                          لذلك يقول الشيخ تقي الدين  و   ،                   وهو ناقض تغسيل امليت
        وهـذا هـو   :                       يس من نـواقض الوضـوء قـال ل                                  النواقض سبعة يقتيض أن تغسيل امليت ّ                   ّ هذا الكتاب عندما عد

  .                   كالمه يف غريه من الكتب
                                للوضـوء، ونحـن نعـرف أن املتـأخرين  ا                        ى أن تغسيل امليت لـيس ناقـض                         فمن اختيارات املصنف أنه ير
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 ٥٧

  :ً        ًال بأمرين ال                    أنه ناقض للوضوء استد        يعتمدون 
ّأهنم محلوا احلديث الذي جاء عن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم عند الرتمذي   :          األمر االول ّ ّ َّ                                                                 ّ ّ ّ        من غسل  «َّ
   .                            عىل أن املراد بالغسل الوضوء)١( »ً            ًميتا فليغتسل
                                            إن مغسل امليت قد يمس عورتـه فلـذلك ننزلـه منزلـة   :         ، فقالوا   ئنة                        أهنم نزلوا املظنة منزلة امل  :  ين         األمر الثا

ِ فكأنه قد حت   ئنة  امل ُ            ِ    .                            إنه وجب عليه الوضوء ألجل ذلك  :                ق ذلك منه فنقولَّ  َّقُ
  ً          ًإذا ال نحكـم  ،               يف قوله اخلـارج    األوىل  :                                        اخلارج من السبيلني عىل كل حال، هنا مسألتان  :             السبع فقالَّ   َّعد

ّبأن الناقض يكون متحققا إال ً                          ّ        ي فإنـه  ئ                          فإن مل يكن قد خرج يشء أو ر ، ي ئُ                             ُ  باخلروج البد أن يكون قد خرج ورً
  .                             ال يكون ناقضا بل ال بد من اخلروج

ً                                                                         ًاملراد من السبيلني هو خمرج البول وخمرج العذرة ويلحق أيضا هبام خمرج الولد للمرأة   :                قوله من السبيلني
  .                 الثالث ألنه بمعناهً                      ًإذا مها أمران ويلحق به 

                                 يفيدنا أن كل ما خيرج مـن الـسبيلني  )         عىل كل حال (         قوله هذا   :                                األمر الثالث قول املصنف عىل كل حال
ًفإنه يكون ناقض للوضوء، سواء الذي كان خارجا من السبيلني قلـيال أو كثـريا فإنـه نـاقض ً ً                                                                            ً ً            ال فـرق بـني  ،ً

  ّ                                         ّ أو نجسا، إذ كل مـا خيـرج مـن الـسبيلني نجـس إالً                                 ً  وسواء كان اخلارج من السبيلني طاهرا ،             القليل والكثري
  :         ثالثة أمور

   .                                املني الذي خيرج من الرجل أو املرأة  :          األمر األول
  .            رطوبات املرأة  :           األمر الثاين
  .                    الولد، ألن اآلدمي طاهر  :            األمر الثالث

           د معنا هذه                                                                         إن املرأة إذا ولدت والدة عارية عن دم فإنه يتوجب عليها الوضوء دون الغسل وسرت  :      فنقول
                               أنه يـشمل القليـل والكثـري والطـاهر   )          عىل كل حال (                                           يف حملها، إذا عرفنا األمر الثاين يف قول املصنف       املسألة

  .      والنجس
                                                              يشمل خروج اليشء املعتاد ويشمل خروج اليشء غـري املعتـاد، فاملعتـاد هـو  )         عىل كل حال (ً          ًأيضا قوله 

                                                
 ).١٤٤(اإلرواء ). ١٤٦٣(ابن ماجه .  صحيح)١(
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 ٥٨

ٌن السبيلني دم وقد خيرج أحيانا دودً                            ً وغري املعتاد فقد خيرج أحيانا م ،          ول والغائط ب  ال ً                                ٌ ً                    ً وخيرج أحيانا حىص، كل ً
  .                                               هذه األمور من اخلارج غري املعتاد فتكون ناقضة للوضوء

ً                                                                                     ًضا من نواقض الوضوء فيام لو أن الشخص قد احتقن فخرج مثل املنظار الطبي أو الكشف فإنه يكون  ي أ
ٍ                               ٍون أن مـن احـتقن أو احتـشى بـيشء ثـم ّ   ّعربُ  ُي                                         ألنه يصدق عليه أنه قد خرج، لذلك الفقهاء  ؛ً            ًناقضا للوضوء
  .      سبيليهٌ                                                ٌ انتقض وضوءه ألنه يصدق عليه أنه قد خرج يشء من أحد  ا           خرج ولو جاف

ٌ                                                                                ٌاألمر األخري يف هذه اجلملة وننتهي وهو أن اخلارج مـن الـسبيلني ال يـشرتط أن يكـون لـه جـرم، فـإن 
ّي صىل اهللا عليه وآله وسلم قـالَّ                                      َّإن الريح تكون ناقضة للوضوء، ولذلك النب  :               الفقهاء يقولون ّ ّ                          ّ ّ     كـاء  و     العـني   : ّ

ّالنبي صىل اهللا عليه وسلم بني  -              هذا يف النوم –   هَّ    َّالس ّّ ّ َّ                         ّ ّّ ّ              مـا حـديث منهـا                               أن الفـساء نـاقض للوضـوء يف غـريَّ
   .                              حديث أبو هريرة وغريه ريض اهللا عنه

                ا هنا تقسيم البـد     عندن  ،                            اخلارج النجس من غريمها إذا فحش  :                         أي من نواقض الوضوء قال ،      والثاين  :    قال
                          ثالثة أشياء، الـذي خيـرج مـن ّ                                                    ّ عرفنا قبل قليل أن كل يشء خيرج من السبيلني فإنه نجس إال ،              من أن ننتبه له

          ، فالطـاهر  اً                                  ًإما أن يكون طاهرا وإما أن يكـون نجـس  :                                           جسد اآلدمي من غري السبيلني نقول ينقسم إىل قسمني
                                        ك من األمور كلهـا تـسمى خارجـة مـن جـسد اآلدمـي                      وبلغمه ولعابه ونحو ذل                         كدمعه أو ما خيرج من أنفه

   .      طاهرة      لكنها 
                       نجس وقـد سـبق معنـا اإلمجـاع      فإنه                 وهذا مثل الدم  ،                                      األمر الثاين ما خرج من جسم اآلدمي وهو نجس

                             وذكـرت لكـم بـاألمس أن الفقهـاء  ،ً                                                         ًعليه، ومن ذلك أيضا قول مجاهري أهل العلم القيء فإن القيء نجـس
                     ن ما خرج من علـو فإنـه  إ  :        وقلنا ،                                       دمي قسامن إما أن يكون من علو وإما من سفل              إن اخلارج من اآل  :       يقولون

  .ٍ                                                         ٍطاهر وما خرج من سفل فإنه نجس وإنام تنازعوا يف أمر وهو القيء
                        وهـو أقـرب للعلـو مـن جهـة  ،                                                          القيء هو يف املعدة فهو أقرب إىل السفل من املوضع الـذي اسـتقر فيـه

                             ألنـه دخـل إىل بـدن اآلدمـي وجوفـه  :       قالوا ،               ون أن القيء نجس                            ولذلك فإن املذهب واجلمهور ير ،     اخلروج
    إنـه   :                                                                                       وأمعائه ثم بعد ذلك استحال كام تستحيل العذرة ولكنه خرج من غري خمرجه املعتاد وهو الفم، فنقـول

  .                                                                       ولكن من الفقهاء من يرى أنه طاهر لكن نميش عىل القول املشهور عند أهل العلم ،   نجس
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                               الدم وغريه كالصديد والقـيح وغـريه،   :                               خترج من غري السبيلني ثالثة أشياءً                          ًإذا عرفنا أن النجاسات التي
ً                                                               ً البول والغائط إذا خرجا من غري املوضع املعتاد، فأحيانا الشخص تكون  :              واألمر الثالث ،       القيء :          األمر الثاين

    مل   إن   ه وً                         ًإنـه نجـس، إذا حكمنـا بنجاسـت  :                                                       عنده قسطرة يف البول فيخرج البول من غري خمرجه املعتاد فنقـول
  .                   خيرج من املخرج املعتاد

                          هي نجسة لكـن تنقـسم إىل قـسمني   -                                                     هذه األشياء التي خترج من غري السبيلني نقول تنقسم إىل قسمني 
          الدم ومـا  -                قلناها قبل قليل   -                                           األشياء النجسة التي خترج من اآلدمي ثالثة أشياء    :-                      باعتبار نقضها للوضوء

  .     قسطرة   ك                          ذا خرجا من غري املخرج املعتاد                  والبول والعذرة إ ،        والقيء ،       يف معناه
  :                                      هذه تنقسم باعتبار نقضها للوضوء إىل قسمني

                                                     وهذا هو البول والعذرة إذا خرجوا من غـري املخـرج املعتـاد  ،                       ما ينقض قليله وكثري سواء  :           القسم األول
       التـي  ي        احلقيقـة هـ        ألهنـا يف  ،                                    فإن قليل البول والعذرة ناقضة ال فرق ،                                 كام ذكرنا قبل قليل يف مسألة القسطرة

َّيصدق عليها قول اهللا عز وجل َّ                         َّ ِأو جاء أحد منكم من الغائط ﴿ :َّ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ْْ َُ ْ ٌ َ َ                          ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ْْ َُ ْ ٌ َ   .                    فهذا هو الغائط حقيقة  )١( ﴾َ
         إن القـيء   :                                     هو ماذا؟ نقول هو القـيء والـدم فنقـول ،               البول والغائط ا                             النوع الثاين من النجاسات ما عد

                           والدليل عىل ذلك ما ثبت مـن -                  ى أن يكونا كثريين    بمعن  -                                         والدم يكونان ناقضان للوضوء برشط أن يفحشا
                           وهذا ثابت عن ابن عباس ريض )٢( )                      إنه ينقض ما فحش يف نفسك (  :                                حديث ابن عباس ريض اهللا عنه أنه قال

                            يكـون يف اجلـرح الـدائم كـأن يكـون     إنام    ل        وما نق ،ً                                               ً اهللا عنه وال يعرف له خمالف يف الصحابة أنه يكون ناقضا
  .          ب غري منقطعً                    ًجرحه مستمرا ودمه يثع

  :                                              هي مسألة أن النجس الذي خيرج من غري السبيلني نوعان  : ً                                      ًإذا عرفنا اآلن مسألة مهمة معنا وهي ماذا
ّ                     ّ ونوع ال ينقض إال كثـريه  ،                                                                  نوع ينقض قليله وكثريه وهو البول والغائط إذا خرجا من غري املخرج املعتاد

  .                    بن عباس ريض اهللا عنهام                             وعرفنا دليله وهو قول عبد اهللا ،                         دون قليله وهو القيء والدم
          يعفـى عـن  :      هنـاك                             سبق معنا يف النجاسات أننا قلنـا  :    ربط ن                                بني مقدار القليل والكثري فقط أريد  أ       قبل أن 

                                                
 .٤٣: النساء) ١(
 ).إسناده صحيح): (٢٧ص(وقال صاحب التحجيل ) ً                           إذا كان فاحشا فعليه اإلعادة(بلفظ ) ٤١٠٠( رواه البيهقي يف الكربى )٢(
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ً                      ًطبعا املذهب أنـه ال يعفـى   -                               ويعفى عنهام يعني ال يلزم غسلهام -          مها نجسان  -                         قليل الدم وعن قليل املذي
  .                               يعفى عن يسري املذي وذكرناها قبل                    لكن املصنف مشى عىل أنه  -            عن يسري املذي 

   ا         هنـا معنـ ،ً                                                                       ًإذا هناك هو نجس باقي عىل نجاسته لكن يعفى عنه أي جيوز لك أن تصيل مـن غـري تطهـري
                                              من باب العفو أنـه ال يـنقض القليـل مـن اخلـارج مـن غـري   -                                 ليس يعفى وإنام أنه ال ينقض بالكلية   -     يعفى 

  -                                              يف معناه كالقيح والصديد واألمر الثاين وهو القيء             اثنان وما              وهو يف الغالب ،                        السبيلني غري البول والعذرة
                                       هناك يعفـى عـن النجاسـتني، القـيء ال يعفـى عـن   -                                         ريد أن أربط املسائل كي ال ختتلط عليك املسائل  أ    هنا 

                                    وهذا القول أوجه وأقرب أنه يعفى عن  ،                                                          نجاسة قليله يف قول وهناك رواية أخرى أنه يعفى عن نجاسة قليله
  .                                وهذا هو األقرب لكن املصنف ما ذكرها  -         يعفى عنه   -            لقيء القليل        نجاسة ا

   ؟ً                      ً  فام ضابط أن يكون فاحـشا-                   يعني إذا كان كثريا  -  َ  َشُ  ُحَ                  َ  اخلارج النجس إذا ف :      يف قوله     مهمة           هنا مسألة 
  ،                    عتـرب بحـسب نفـس كـل أحـدُ        ُ قيد أو يُ                                    ُ  فإن ضابط فحشه باعتبار كل أحد فهذا ي ؛ً                 ً اوال بالنسبة للدم :     فنقول

                                                                                     الناس يكون ذا إرعاف دائم فالدم يف حقه القليل ليس كالدم القليل يف حقك الذي خيرج منك دائـم      فبعض 
           يف خمالطتـه ّ                                                                          ّلذلك فهو باعتبار كل أحد إال اثنان ال يعترب هبام، ومها من كان موسوس أو كان متـساهال ف   ،ً    ً أبدا

       ه األقـل ّ  ّد             الـدم فعرفنـا حـ       يتعلق ب         هذا ما  ،ً                                                      ًللنجاسات مثل الذي قلنا دائام يذبح وهو القصاب وما يف حكمه
     مـا  ؛               بالنسبة للقيء :            األمر الثاين ،                   ابن عباس ريض اهللا عنهام  :                                       الذي يعفى عنه وهو ما فحش يف نفسك كام قال

                                                            الفقهاء رمحهم اهللا تعاىل نظروا فوجدوا أنه يف لسان العرب يوجد اسم   ؟                                ضابط القيء القليل الذي يعفى عنه
ْس بتحريك الالم وسكوهنا جيوز أن تقول قلس وجيوز أن تقول قلـ          وهو القل :                   للقيء القليل، قالوا َ َ                                                     ْ َ        وهـذا  ، سَ

ّ      ّإن حـد   :                     نـه نـاقض للوضـوء فنقـول أ               لكن حني ال يـصح )١(                                  القلس موجود يف لسان العرب وروي حديث
ّالقليل القلس فمن خرج منه قلس مل ينتقض وضوءه ومن زاد عن حد القل ٌ                                                             ّ   .             انتقض وضوءه سٌ

                                     إذا كان القيء الذي خرج منك أكثر مـن -            امتالء الفم  -                 ء الفم من القيء     هو مل  :      قالوا    س؟ّ          ّما حد القل
                وعرفنـا الـدليل  ،ً                                                     ً وإن كان أقل من ملئ الفم فإنه ليس ناقضا ألنه يعترب قلـيال ،                         ملئ الفم فإنه ناقض للوضوء

  ه ّ         ّ فإننـا نحـد                                                                       ستدالل بلسان العرب ألن القاعدة عندنا أنه ما مل حيده الشارع مما حيتاج إىل حتديـد           هو قضية اال
                                                

 ).٤٠٧٥(الضعيفة . وهو ضعيف). ٤٨٣٦(رواه الدارقطني يف السنن ) القلس حدث( حديث )١(
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  :          بثالثة أمور
                   قنا فيها بني القليـل ّ  ّ فر  )   جر      كقالل ه (                                                   بحد الشارع إن وجد، مثل حد القلتني روي حديث فيها أهنا   :    أوال
  .      والكثري

                 لتفريـق بـني القليـل    يف ا                                                         نحدها بلسان العرب إن وجد بلسان العرب حد هلا، كام ذكرنا هنا   :           األمر الثاين
  .                    مر معنا يف املطر وغريه             والقيء وسي س                   والكثري يف مسألة القل

َّ                                                                       َّإن مل يوجد احلد يف الرشع وال يف لسان العرب فإن نحده بالعرف، فنجعل العـرف ثالـث   :            األمر الثالث
  .      املراتب

                                    لوضـوء هـو زوال العقـل، وزوال العقـل قـد           من نـواقض ا                           وزوال العقل، الناقض الثالث   :          قال الشيخ
ًيكون أحيانا بجنون وقد يكون أحيانا بالنوم وق ً                                           ً ًد يكون أحيانا باإلغامء وقد يكـون أحيانـا بالـسكر ً ً                                            ً         أربعـة –ً

             ففـي كـل هـذه -                       السكر وهـو تنـاول املـسكر  :      سكر ،     نوم ،      إغامء–                           كلها يسمى زوال عقل باجلنون  -      أشياء 
ً                                                                                           ًاألمور األربعة فإن املرء يكون قد انتقض وضوءه، وال يفرق بني ما كان مغلوبا عىل نفسه فيه وبـني مـا كـان 

ً أو أن يرشب رشابا مباحا فإذا هي مسكرة أو نحو ذلك فـال فـرق ا                   أن يرشب اخلمر متعمد  أي  ،        بإرادته ً                                                     ً    وال   ، ً
    ا،  قـض ا             فإنـه يكـون ن ؛                            لحظات أو أغمي عليه مـدة طويلـة لٌ                                           ٌفرق بني القليل والكثري فيها، فسواء أغمي عليه 

              صـور يف معنـاه         لكـن هنـاك                         جنون ألنه يف أغلب الـصور :       ونقول ،                        للحظات أو يف معنى اجلنونَّ  َّنُ        ُوسواء ج
  .       وضوءه   تقض                              فإذا غاب عقله للحظات فإنه ين ا           يكون جنون ،َّ  َّنُ      ُإنه ج  :     نقول

ّإذا أربعة أشياء ال فرق بني قليلها وكثريها، إال شي ً                                             ّ                                                 واحد وهو النوم فإنه يفرق بني قليله وكثريه فكثـريه   ئاً
  .ً                                           ًيكون ناقض للوضوء وقليله ال يكون ناقضا للوضوء

                ما الدليل عـىل أن   ،                           ق بني قليله وكثريه إنام النومّ  ّ فرُ                           ُ بأربعة أشياء، ثالثة منها ال يً                        ًإذا عرفنا أن ذهاب العقل 
ّنتظرون النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم يف  ي                                أن الصحابة رضوان اهللا عليهم كانوا                             النوم يفرق بني قليله وكثريه؟ ّ ّ َّ                               ّ ّ ّ َّ

                        دخل عليهم قاموا صـلوا مـع     فلام   -             ا تأخر عليهم ّ                                        ّ وختفق رؤوسهم وهم ينتظرونه لصالة العشاء مل-       املسجد
ُالنبي صىل اهللا عليه وسلم ومل ي ّ ّ ّ َّ                           ُ ّ ّ ّ    ،ً                                                              ًمروا بإعادة الوضوء، فدلنا ذلك عـىل أن هنـاك فرقـا بـني القليـل والكثـري ؤَّ

ّوالكثري يشمله حديث النبي صىل اهللا عليه وسلم  ّ ّ َّ                                        ّ ّ ّ                 ما ضـابط التفريـق   ،  »                               العني وكاء السهو فمن نام فليتوضأ «َّ
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                                  بإمكاننا التفريـق بـني القليـل والكثـري   :                                      ء ينظرون للضابط باعتبار اهليئة، يقولون      الفقها                   بني القليل والكثري؟
                              قد ينام مدة طويلة وال يعلـم أنـه        أحيانا           ألن النائم   :                                       ومل يعتربوا باعتبار الزمان ملاذا؟ قالوا ،                  باعتبار هيئة النوم

ّ                   ّ مل أنم إال مخس دقـائق  :   قال        استيقظ ف   ثم ً                                 ً بنفسه، وأتذكر مرة أن رجال قد نام ّ                             ّقد نام هذه املدة الطويلة ال حيس
ً    ًإذا   ،                          بنفـسه، وهـذا الرجـل أعرفـهّ                                        ّقد نام أربعة وعرشين ساعة ومخسة دقائق مل حيس   به                    ونظر يف الساعة فإذا 

                                                     ألن املرء قد يظن أنه مل يذهب إدراكه وأن نومه قليـل وهـو يف   : ً                                         ًأحيانا مل يعتربوا بإحساس املرء وإدراكه قالوا
ًطويال وزمنا مديدا، ولذلك نظروا للهيئة      أمدا              احلقيقة قد نام  ً ً                                    ً ً ً .   

  :     قولـه  يف                                                                   إن النوم إذا كان عىل هيئتني فإنه ال ينقض الوضوء ومها التي ذكرها املصنف   :                فالفقهاء يقولون
ًإال النوم اليسري جالسا أو قائام  ً ّ                             ً ً       وهـو  :                                 نبدأ بإحدى هاتني اهليئتني وهي السهلة  ، -                   يف هاتني اهليئتني فقط     أي –ّ

ً                                                      ًال يسمى نائام ألنه لو نام فسوف يـسقط لـذلك يف احلقيقـة ال يـسمى      فإنه                            فإن القائم لو نام وهو قائم    ،    قائم  ال
ًنوما كثريا وإنام هو نوم يسري ً                         ً                  فإهنم كـانوا جالـسني   -                              كام فعل الصحابة رضوان اهللا عليهم   -           كذلك اجلالس   ، ً

ً                ًذا نظرنـا العتبـار  إ   ،          مل يـؤمروا                                            كانت ختفق رؤوسهم من شدة النوم والنعاس ومع ذلك       مع ذلك          يف املسجد و
                                                                     ومعنى ذلك إذا كان النوم من شخص قد اضطجع عـىل جنبـه أو عـىل ظهـره أو كـان مـن   ،              القائم واجلالس

  .                هذه األمور الثالثة  يف                    ق بني القليل والكثري ّ  ّ فرُ                                ُ شخص ساجد أو من شخص راكع فإنه ال ي
     وهـذا   -                                القائم والقاعد ال ينقض قالوا بـرشط       ن نوم  إ  :      قالوا   ّا             ّإن الفقهاء مل  :                          نرجع للقائم والقاعد، نقول

         أريكة وال          متكئا عىل              عىل جدار أو  ا                ، أن ال يكون متكئ ا         وال حمتبي ا          وال مستند ا                أن ال يكون متكئ-          الرشط مهم
            فـإن سـليامن  ،                                                 قد ينام بل قد يموت مثل سليامن بن داود عليه السالم ا                 ألن املستند عىل عص ا       عىل عص ا     مستند

          والنـوم هـو   -                 فدل عىل أن املستند   ،    وته مل                         ه، ومع ذلك مل ينتبه الناس  ت         عىل منسأ ا        كان متكئ    ات و م           عليه السالم 
ً         ًقـائام إذا   ً                            ً فدلنا عىل أن النائم قاعـدا أو ؛                  فاملعنى فيهام واحد-  ى       الكرب ة                    وقبض الروح هي املوت ؛        الصغرة ة    املوت

ً أو حمتبيا فإن نومه يكون ناقضا وال ننظر لقليل اً                  ًكان مستندا أو متكئ ً                                           ً                                       ه أو كثريه هذا قاله الفقهـاء واعتـربوا كـام ً
                                                                                      ذكرنا قبل قليل يف قصة سليامن وباملعنى أن هذه األمور يف معنى املضطجع او املعتمد عـىل يشء فـال يـسقط 

  .  به
                                                                             الناقض الرابع وهو ملس ذكره بيده، ملس الذكر باليد وهـو نـاقض للوضـوء وقـد ورد فيـه  :         قال املؤلف
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             الـذكر يكـون ّ                   ّ مما يدلنا عىل أن مس ،ً                                 ً من األحاديث كثرية جدا أربعة أو مخسة       وغريها ة                 حديث برسة وأم حبيب
ً                                                   ً القبل وإنام القبل والدبر معا ألنه قد جاء من حـديث أم ّ                     ّ الذكر ال يعني فقط مسّ   ّمس  :            قول الفقهاء   و ،ً     ً ناقضا
ّ ريض اهللا عنها أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال ة    حبيب ّ ّ َّ                                        ّ ّ ّ ً                 ًالقبـل والـدبر معـا              فـدل عـىل أنـه  »ّ          ّمن مس فرجه «  : َّ

  .            يكونان ناقضني
ً                               ً أمـا املـس بالـذراع فـال يكـون ناقـضا -       بالكف  –                              أي اللمس ال بد أن يكون باليد  :    ملس :         قول املصنف

ًا أو ملسا ألنه البد أن يكون باليد هـذا ّ                    ّظاهرها فإنه يسمى مس بً                                           ًفالبد أن يكون باليد وسواء كان بباطن اليد أو  ً                                   ً ً
   .     واحد

   ا                نثيـني ال يكـون ناقـضُ          ُفـإن مـس األ        وعىل ذلـك   ة  ل                          ذكره، الذكر معروف وهو اآلّ                   ّاألمر الثاين قوله مس
ّوأيضا مس ً         ّ   .        ما عداها    دون       فقط     اآللةً                                          ً صفحة الدبر ال يكون ناقضا وإنام حلقة الدبر وً

ٌ                                                     ٌ دل عىل أنه لو وجد حائل بني اليد وبني الفرج فإنه ال يكون  ،               مس الذكر بيده :                     األمر الثالث املصنف قال
       كام صـحح   -                 ويدل عىل ما جاء  ،                                          يدلنا عىل ال فرق بني القصد وعدم القصد يف ذلك ؛    ملس :ً      ًا قولهً          ًناقضا، أيض

  ه َ     َ  إزارَ  َلِّ  ِّدَ  َعـُ           ُ  فـأراد أن ي ؛ً              ً إمامـا باملـسلمنيّ                                ّأن عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه قد صف  -                   اإلسناد ابن عبد الرب 
                فدل ذلـك عـىل أن  .)١(  هبمّ                       ّ فذهب فتوضأ ثم رجع وصىل  ؛        مكانكم :    فقال  –             أي من غري قصد   -       ذكره ّ    ّفمس

ً                                                     ًفإنه يكون ناقضا للوضوء وفعل عمر ريض اهللا عنه هذا يفيدنا   -                        ولو بدون قصد وبدون حائل   -ّ         ّمس الذكر 
                                                                                  مسألة مهمة وهي الرد عىل من قال من أهل العلم أن حـديث بـرسة منـسوخ فـإن عمـر ريض اهللا عنـه مـن 

ّاخللفاء الراشدين وقد أمر النبي صىل اهللا عليه وس ّ َّ                                           ّ ّ                                 هم وعندنا قاعـدة أن مـن أهـم األمـور  ت         ستنان بسنّ      ّلم باالَّ
َّالتي نعرف هبا تفسري اخللفاء الراشدين األربعة باخلصوص بسنة ما كـان مـن بـاب النـسخ ُ                                                                        َّ               فـإن الـصحابة  ،ُ

ًاألربعة كانوا خلفاء وأمرهم ظاهر وبني وليس اجتهادهم يكون خفيا غري معلوم ّ                                                                   ً ً                         ً فإذا أظهـروا أمـرا وبينـوا  ،ّ
َّسنة فهي  ُ        َّ   .ّ                 ّبينة وليست منسوخة    أهنا        الغالب    يفُ

َّقـول اهللا عـز وجـل   لً                                                 ً رأة بشهوة، الدليل عىل أن ملس املرأة بشهوة يكون ناقـضا مل       وملس ا :          يقول املصنف َّ              َّ َّ:   

                                                
 ).٦٣٢( رواه البيهقي يف الكربى )١(



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ٦٤

َأو المستم النساء ﴿ َ ُ ْ َِّ ُ َ ْ َ                َ َ ُ ْ َِّ ُ َ ْ َأو ملستم النساء ﴿           ، ويف قراءة )١( ﴾َ َ ُ ِّْ ُ ََ ْ َ               َ َ ُ ِّْ ُ ََ ْ   .ّ                     ّ فهي حممولة عىل مس اليد ﴾َ
  :ّ               ّس املرأة له رشطان مل                    يدلنا عىل أن النقض  ؛    شهوة          ملس امرأة ب  :     قوله          عندنا هنا 

ًا مبارشاّ           ّأن يكون مس  :          األمر األول ً        ً        فـإذا  ،َ      َ  اللحـمُ               ُ بـد أن يمـس اللحـم     ، الَ      َ  اللحمُ      ُ  اللحمّ            ّ أن يكون مس ،ً
ًوجد حائل أو نحو ذلك فإنه ال يكون ناقضا، أو مس شيئا ليس من البرشة كأن يمس شعر امرأة ًّ                                                                                ً              فإننا نقول  ؛ًّ

  .                       ل البد أن يمس اجللد مبارشة   ب ا           ال يكون ناقض
ً                                      ً ألن اللمس بذاته ال يكـون ناقـضا بـدليل أن  ،                                   البد مع وجود اللمس أن يكون هناك شهوة  :           األمر الثاين

ّالنبي صىل اهللا عليه وسلم كان يمس ّ ّ ّ َّ                              ّ ّ ّ ّ ّ                                                 ّثم خيرج إىل الصالة ومل يكن يتوضأ صىل اهللا وسـالمه ورضـوانه       نساءه   َّ
          إن هذا من   :      فنقول  ، ّ                      ّإن املقصود هو املس بشهوة  :                    وجيه األمر بذلك نقول                     البد من إجياد معنى لت :          عليه، نقول

        إن خـروج   : ً                                     ً بشهوة فإنه يكون مظنة خلروج املذي فنقولّ                                              ّباب تنزيل املظنة منزلة املئنة، فإن الشخص إذا مس
   . ً                                   ًاملذي هذا يكون ناقضا من نواقض الوضوء

        كـام أن  ،    وصـاف  األ       عمـوم ّ              ّ ياق اإلثبـات تعـم                        نحن نعلم أن النكرة يف س ،          ملس امرأة :ً              ًطبعا قول املصنف
ً                                                              ًشخاص، فدلنا ذلك عىل أن أي امرأة يمسها الرجل سواء كانت حتل له أو  أ                             النكرة يف سياق النفي تعم عموم 

ً فإنه يف هاتني احلالتني عموما يكون ناقضا ؛       ال حتل له ً                                     ً ً.  
               س، فالـذي انـتقض                                مس دون امللمـوس أو املـاس دون املمـسو ال                       س يدل عىل انتقاض وضوء ال مل  :     قوله

   .              دون من عداهّ                   ّوضوءه الذي قصد املس
                          والوضوء يشرتط لـه نيـة فمـن  ،                             دة عن اإلسالم مبطلة وممحقة للعملّ                   ّ دة عن اإلسالم، ألن الرّ    ّ والر  :    قال

   .                       ارتد عن اإلسالم بطل عمله
ّا روي عن النبي صىل اهللا عليه وسلمَِ       َِ قال مل ،            وأكل حلم األبل  :    قال ّ ّ َّ                              ّ ّ ّ    ؟        حلـوم األبـل            أنتوضـأ مـن  :      قيل لـه  ؛ َّ

    هذا   ، )٢( »                             إن شئت فتوضأ وإن شئت فال تتوضأ «   :     قال ؟                     أنتوضأ من حلوم الغنم :     ، قيل »             نعم توضأ منها «   :   قال
ّاحلديث الذي جاء عن النبي صىل اهللا عليه وسلم ورد من حديثني ّ ّ َّ                                                    ّ ّ ّ                                  من حديث بريدة ومن حديث جـابر بـن  ،َّ

                                                
 .٤٣: النساء) ١(
 ).٣٦٠ ( صحيح مسلم)٢(



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ٦٥

            يف الصحيح مهـا       بل مها              ام أمحد واسحاق                                                  سمرة ريض اهللا عنهام، وهذان احلديثان حديثان صحيحان صححه
     شـك يف    ال  :                                                              وال شك يف صحة هذين احلديثني كام قال أهل العلم، حتى قال ابـن خزيمـة ،ّ           ّيف صحيح مسلم

  .                                   نا ذلك أن هذين احلديثني حمكمني ال علة هلام   فدل            هذين احلديثني 
   إن   :              الفقهاء قـالوا  -      األبل       الحظ حلم   -               أكل حلم األبل :                                    الوضوء من حلم اجلزور، قال املصنف رمحه اهللا

            هو عىل خالف  :      فقالوا  ، ّ                                                                  ّاألصل يف الوضوء فيام خرج من اآلدمي ال فيام دخل أو كان يف مظنة اخلروج كاملس
ّ أمرا مهام وهو من كـالم املـصنف أهنـم قـالوا ال يـنقض الوضـوء إال  اً                 ً وبناء عىل ذلك بنو ،               القاعدة والقياس ً ً                                                      ّ ً ً

                                                  ينقض فأكل الكبـد ال يـنقض وأكـل الطحـال ال يـنقض واملـرق ال                        وعندهم أن غري اللحم ال  ،         اللحم فقط
  .   رشهبا   أو                                 فكل هذه ال ينقض الوضوء بتناوهلا  ،                  ينقض واللبن ال ينقض

ّجاء حديث عند اخلالل أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال ّ ّ َّ                                              ّ ّ ّ        ولكـن )١( »                          توضؤوا من حلوم األبل وألباهنا «   :َّ
                                     ه حديثان وذكر حديث الوضـوء مـن حلـم األبـل   في         إنام صح  : ل           ضعفه ألنه قا ل            اإلمام أمحد  أ      يث أوم د      هذا احل

ّ                                                                              ّ لكن مشهور املذهب كام ذكرت لكم وقول العامة أنه ال ينقض إال حلم األبل دون الكبـد ودون  ،          دون ألباهنا
                                                            الشيخ عبد العزيز ابن باز أنه ينقض الكبد ألنه بمعنى اللحم ألنـه           هو اختيار                             اللبن ومال الشيخ تقي الدين و

  .                                                   أما اللبن واحلليب فإنه ال ينقض وهي مسألة خالفية مشهورة و       يتناول 
                                        ومن تيقن الطهارة وشك باحلدث، هذه مسألة  :ّ                      ّعد النواقض السبعة، قال         انتهى من                   يقول الشيخ بعد أن 
ً                                                 ًمن تيقن الطهارة بمعنى أنه مـن تـيقن أنـه كـان متطهـرا   :                      الشك بعد اليقني، قال ء                    مهمة يف قضية يعني طرو

   شك   -                                                                    حلدث أنه خرجت منه ريح أو مل خترج منه ريح، هل ذهب لقضاء حاجته أم مل يذهب             ولكنه شك يف ا
ًوهذا األمر حيصل كثريا للناس وخصوصا يف الطواف وخصوصا يف الصالة، إذا   -           يف هذا األمر  ً ً ً                                                             ً ً ً      مـن  :    قوله فً

      هـو عـىل  ف  :   ال ق  -ً                         ًسوءا كان يف الصالة أو غريها   -                   يشمل الصالة وغريها  :                         تيقن يف الطهارة وشك يف احلدث
ّما تيقن، إذا من تيقن الطهارة وشك يف احلدث فهو عىل ما تيق ً                                                      ّ       ودليل ً                                     ًن وهو الطهارة ألنه كان متيقنا للطهارة ً

ّ النبي صىل اهللا عليه وسلم قال       ذلك قول ّ ّ َّ                          ّ ّ ّ                        خ يف مقعدتـه فـال ينـرصف حتـى  ف                        إن الشيطان يأيت ألحدكم فين «   :َّ

                                                
 ).٢٧٠/٧( الطرباين يف الكبري )١(



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ٦٦

                                     أن تـرى بعينيـك أو تـسمع بأذنيـك أو أن  ؟             قني بوجود احلدثً               ًإذا ما معنى الي  ، )١( »ً                   ًيسمع صوتا أو جيد رحيا
               نتقـال البـول مـن  ا                أما جمرد اإلحساس ب  ،                      أن حتس أنه قد خرج ناقض  -                وهي حواس اإلدراك   -          تشم بأنفك 

   .                             هذا معفو عنه وأنه من التشديد  : ً                                           ًحمل هذا ال يكون ناقضا وقد ذكرت لكم أن أمحد قال
   ،                         تـيقن احلـدث وشـك يف الطهـارة ،                     طهارة هنا عكس السابقة                       أو تيقن احلدث وشك يف ال :          يقول الشيخ

         فلـام جـاءت   -ً                                            ً إذا هو متيقن من احلدث وهـو االسـتيقاظ مـن النـوم –                            صورة ذلك رجل استيقظ من نومه 
                                                      أنا معتاد أن أتوضأ قبل أن أخرج من البيت ولكن هل توضـأت   :    قال   ؟                          صالة الظهر شك هل توضأت أو ال

ً                                        ً آخر يشء أنا متيقن منه هو احلدث، إذا فأنت  :    تقول                     خر يشء أنت متيقن به؟         ما هو آ :                   أم مل أتوضأ شك، نقول
ْحم ُ  ْ   .        دث فتوضأُ

                                       أنا متأكد أين توضأت لكن هل خرج منـي يشء  ،                   كان متيقن الطهارة :      األول ،    ثنتنيً                    ًإذا انظر الفرق بني اال
      قاضـيا              ن دورة امليـاه        خـرج مـ ،                استيقظ مـن نومـه ،                       بينام الثاين متيقن احلدث ؟                          هل ذهبت إىل دورة املياه أم ال

ً                ً طبعـا هـذه مـسألة  ،                                       فاألول يقينه الطهارة والثاين يقينـه احلـدث ؟                            ولكن شك هل توضأ أم مل يتوضأ ،     حاجته
ً                                                         ً لو تيقن الطهارة واحلدث معا قالوا هـو عـىل ضـد حالـه قـبلهام وإن  :       الفقهاء      فرضها              هناك مسائل  ،      مشهورة

  .ً                                            ًتيقن فعل الطهارة واحلدث معا فهو عىل حاله قبلهام
                      وقبل أن نـتكلم عـن مـا  ،                                                سل من اجلنابة، هنا الشيخ بدأ يتكلم عن أحكام الغسلُ        ُ  باب الغ :          يقول الشيخ

                      إن موجبـات الغـسل أربعـة   :                     ام بـدأ بـه املؤلـف فنقـول       ندخل فيً                                       ًذكره الشيخ جيب أن نذكر أمرا نبدأ به لكي 
  :                                        جيب أن نعرف أن موجبات الغسل أربعة أشياء ،     أشياء
   .                                               فاس من املرأة فإذا انقطع وجب عىل املرأة أن تغتسل                    خروج دم احليض والن- ١
   .                                        املوت، فاملوت موجب للغسل، أي تغسيل امليت- ٢
ّ أسلم أمره النبي صىل اهللا عليه وسـلم أن  ام                   احلنفي ريض اهللا عنه حين     أثال      بن ُ    ُثاممة              اإلسالم، حلديث - ٣ ّّ ّ َّ                                    ّ ّّ ّ َّ
   . ً                         ًإذا هذه ثالثة موجبات للغسل  . )٢(     يغتسل

                                                
 ).١٣٧( صحيح البخاري )١(
 .من اإلرواء) ١٢٨(انظر حديث ). ١٨٩(النسائي .  صحيح)٢(



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ٦٧

  .        اجلنابة- ٤
                                                    واملصنف إنام تكلم عن الرابع فقط وأتيت هبذه املقدمـة ألن                     ، والرابع هو اجلنابة،               بات الغسل أربعة   موج
  .                                                                 ن املصنف ذكر أمرين من موجباته وهو خروج املني واجلامع فقط ومل يذكر غريها إ   :         قد يقول ئ   امر

               ة وانظر تبويبـه                                                      كر كل موجبات الغسل وإنام تكلم عن موجبات الغسل من اجلناب ذ            إن املصنف مل ي  :     نقول
  .                                       باب الغسل من اجلنابة وسنشري لفرق بعد قليل  :         فإنه قال

    ال  ،                            واالغتسال من اجلنابة هلا موجبـان                  غتسال من اجلنابة،ً                                      ًإذا املوجب الرابع من موجبات الغسل هو اال
  :    مرين أّ                                       ّيسمى الشخص عليه جنابة إال بوجود واحد من 

ّواء لكنه يف اهليئة خيتلفان، فـإن النبـي صـىل اهللا عبيـه                                         خروج املني، واملني خيرج من املرأة والرجل س- ١ ّ َّ                                              ّ ّ َّ
ّوسلم بني أن مني املرأة أصفر رقيق وأن مني الرجل  ّ                                             ّ       البـيض                   ورائحتـه كرائحـة :       قـالوا ،)١(        أبيض ثخني     فإنه ّ

ً املهم أنه خيرج عموما منهام مجيعا ،                      وغري ذلك من كالم الفقهاء ً                              ً ً .   
                               اب الغسل وثبوت اجلنابة عىل الـشخص  جي  بإ       نحكم –ٌ     ٌموجب                                   وهو املاء الدافق، نحكم أن هذا املاء   :    قال

  :ً                                                                 ًوهذا يف املاء الدافق إذا وجدت ثالثة رشوط يف املني فإنه يسمى موجبا للغسل  :                    إذا وجدت ثالثة أشياء  -
              نتقال املـاء أي  ا        واملراد ب                            وبعضهم يعرب بخروجه وال فرق، –              ومل نعرب بخروجه   -              بد من انتقاله    ال    أنه   - ١

                 خيـرج مـع البـول بعـد          قد يرتـد و                                    أن حيس الشخص بانتقاله ال يلزم أن خيرج،  ب   ؛             حمله وإن مل خيرج           انتقاله من 
   ،       للغـسل ا         يكون موجب  -                     أن حيس الشخص بانتقاله   -      نتقال                             الذي خرج هو ودي لكن جمرد اال :       فنقول ،   ذلك

   . ً                   ًإذا اإلحساس باالنتقال
َ أن خيرج دفقا مل- ٢ ً               َ ًا جاء يف حديث عيل روي مرفوعا وموقوً ٍ                                ً     إذا  «           ويف روايـة )٢( »   ضخت فـ    إذا  «   :ً      ًفـا قـالٍ

   . ً                   ً  فال بد أن يكون دفقا)٣( »   ذفت خ
ً الـدافق دفقـا طبعـا الزم نقـول  ،                                 وهذا معنى قول املصنف املاء الـدافق ،                        البد أن يكون بشهوة ولذة- ٣ ً                           ً ً

                                                
 ).٣١١( صحيح مسلم )١(
 ).١٢٥(اإلرواء ). ٢٠٦(أبو داود .  صحيح)٢(
 .من اإلرواء) ١٢٥(انظر حديث ). ٨٤٧(أمحد .  صحيح)٣(



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ٦٨

   .                                واألمر الثالث أنه خرج أو انتقل ،                         الدافق بشهوة أو لذة ال فرق
ً                              ًإنه ال يكون موجبا للغسل، بمعنى   :                                 من هذه األمور الثالثة فإننا نقول            ذا اختل واحد إً                  ًإذا هذه ثالثة قيود 

  يف            فإننـا نقـول   -ً                   ًليس دفقا وليس بلـذة   -                                                      لو خرج من الشخص ماء أبيض كهيئة املني لكنه خرج مع البول 
ّ ليس موجبا للغسل وحكمه حكم البول، ولو أنه أحس :         هذه احلالة ً                                              ّ        الـذي  ،   ال :                          بانتقاله لكنـه مل خيـرج نقـولً

                                                 أنه موجب للغسل ألن الشخص قد حيـس بانتقالـه لكـن ال خيـرج   -               وطبعا الدليل -                 عليه مذهب اجلمهور 
            عند الفـاكهي               حديث ابن عباس                    ، طبعا الدليل عليه        للغسل ا                                  ألي سبب من األسباب فال خيرج فيكون موجب

   .                         وحديث عيل ذكرناه منذ قليل
ً                            ً طبعـا واألول أمجـع عليـه العلـامء  ،ً               ً فإنه يكـون موجبـا                                       والتقاء اخلتانني، التقاء اخلتانني وهو اجلامع   :    قال

                         إن اخلـالف يف عـدم وجـوب الغـسل   :                                   ولذلك فإن كثري من أهل العلم قـالوا ،                        والثاين يف معنى املجمع عليه
   ،                                أضعفه امللغـي ثـم الـشاذ ثـم الـضعيف :                         ونحن نعرف أن اخلالف درجات ،          خالف ملغي :            لتقاء اخلتانني  با

                                 ولذلك ملا قيل ألمحد أأصـيل خلـف الـذي  ،                       وجوده وعدم وجوده سواء             فهو ملغي أي ،             والضعيف درجات
   :     قـال ؟                                      أنصيل خلف من يرى الصالة يف جلـود الثعالـب :ّ            ّصىل خلفه، قالُ    ُ  ال ي :     قال ؟                  إنام املاء من املاء :    يقول
  ا ّ                  ّ وعمـر ريض اهللا عنـه ملـ ،                   بينام هذا خالف ملغـي ،                                     ختلف هل الثعلب جلده طاهر أو ليس بطاهرُ      ُ  ألنه أ ،   نعم
ُم فيه أوال وب   تكل ً             ُ ًينت له السنة رجع ومل يثبت أن أحدا من الصحابة استمر عىل هذا الـرأيً َّ ُّ                                                              ً َّ ً               ً وإنـام كـان أمـرا  ،ُّ

   .               له فرجع إليهِّ  ِّنيُ               ُ خفي عىل عمر ثم ب
َّهو النية  -                  أي الواجب يف الغسل   -              والواجب فيه  :    يقول ِّ        َّ َّ جتب النية يف الغسل؟َ  َمل  ، ِّ ِّ                  َّ                  ألنه أحـد الطهـارات   ِّ

َّفتجب فيها الني ِّ               َّ َّإن كل الطهارات جتب فيها النيـة  :                   ة، والفقهاء يقولونِّ ِّ                            َّ                              الوضـوء والتـيمم والغـسل وغـسل  ،ِّ
َّ ألهنم يرون أهنا طهارة مستقلة فتجب فيها النية  ؛                     عند االستيقاظ من النوم  -       اليدين  ِّ                                           َّ    .          هذا كالمهم  -ِّ
َّالنية، واملراد بالنية أن تعلم أن هذا الفعل يرفع احلدث  :    قال َِّّ ِّ                                                   َّ َِّّ                             غامس باملاء وأن اجللوس حتـت املـاء         أن االن ،ِّ
    .ً                ًيكون رافعا للحدث  )      الدوش (       اجلاري
       الواجـب                انتبه للعبارة،                                      تعميم الظاهر وما يف حكمه من الباطن،  ؛    بدنه ب                          وتعميم بدنه بالغسل، املراد   :    قال

  .                                                  من التعميم تعميم الظاهر وما يف حكم الظاهر من الباطن
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ً                                                      ًالبدن بالغسل، إذا البد من الغسل والغسل هو السيالن أي أن    يم    تعم  ا  ن   عند    مجلة     أول   ،                نبدأ هبا مجلة مجلة
ّ فال يسمى الغسل غسال إال بالـسيالن، املـسح ال جيـزئ                  ، هذا يسمى سيالنا،                         يأيت ماء عىل العضو ثم ينفصل ً                                          ّ ً

   . ً                              ً بل البد أن يكون غسال وهو السيالن ،                      باتفاق أهل العلم ال فرق
ً واضـح جـدا، وإن كـان شـعرا  ،                   إنك متـس املـاء إىل بـرشتكً                                ً غسل الظاهر، الظاهر إن كان برشة ف :    قلنا ً                        ً ً

     فإنـه   -         وهـو اجللـد   -                 أمـا بـاطن الـشعر  ،           الـشعر فقـطُ        ُ غسل ظاهرُ       ُ  الذي ي ،                         تغسل ماذا؟ ظاهر الشعر فقط ف
ّ إيصال املاء إليه استحبابا، كام كان النبي صىل اهللا عليه وسلم يفعل،  ؛ً              ً يستحب استحبابا ّ ّ َّ ً                                                              ّ ّ ّ َّ    حتـت  «         أما حـديث  وً
   ،                                                 بل قد حكي فيه ما هو أشد من هـذه الـصيغة يف التـضعيف ،ً                  ً  فهو حديث ضعيف جدا)١( » ة            كل شعرة جناب

  . »                حتت كل شعرة جنابة «ً                  ًفال يصح مطلقا حديث 
                                                        أن تسكب املاء عىل ظاهر شعرك فتعمم الظاهر، الوضوء الواجب  ،ً                              ًإذا الواجب عليك أن تغسل الظاهر

  -                                  ليل ومسح باطن الشعر، يف غـسل اجلنابـة                                            هو مسح الشعر، هو مسح ظاهر الشعر ويستحب التخ        ما هو؟
        أن تسكب        الغسل ب      بد من                   ال يكفي املسح بل الُ                    ُبأن يسال عليه املاء،              جيب غسل الشعر   -     سواء              الرجل واملرأة 
            ال خيلـل البـرشة                                                             ، وال يلزم البرشة وإنام يستحب، يستحب ختليل البـرشة، وإنـام يف الوضـوء               عليه ماء فيسيل

ّاستحبابا كام كان النبي صىل اهللا عليه وسلم يفعل  ة     البرش          الغسل خيلل        وإنام يف  ّ ّ َّ ً                                          ّ ّ ّ َّ   .ً                       ً إذا عرفنا تعميم الظاهر ،ً
                          ما كـان مـن األشـياء التـي ال  :                                                        وما يف حكمه من الباطن، ما معنى وما يف حكمه من الباطن؟ نقول  :    قال

   ، ط                                                                              يصلها املاء وال يشء يسرتها من شعر ونحوه مثل تصافيط اجلسد فبعض النـاس يكـون جـسدها متـصف
    مل   إن     بطـه و إ                                          فهنا جيب أن يغسل ما بني اللحم، جيب أن يغسل  ،                 عضها عىل بعض اللحم ب                متصفط يعني يكون 

  .                               يصله املاء ألنه باطن يف حكم الظاهر
                  وعنـدنا قاعـدة أن  ،                                       واملضمضة واالستنشاق واجبان ألهنام من الوجـه ،                   مع املضمضة واالستنشاق  :    قال

                                                لك قلنا بوجوب املضمضة واالستنشاق يف الوضوء وبوجـوهبام      ولذ ،                             جتويف األنف وجتويف الفم من الوجه
   .           الصوم وغريه  يف                                       يف االغتسال وهناك أحكام أخرى تتعلق فيها    أو         يف الغسل 

َّالنية والتعمـيم واملضمـضة  :                                             نجد هنا أن املصنف قال الواجبات ثالثة أشباء وهي ِّ                      َّ                  مل نجـد أن املـصنف  ،ِّ
                                                

 ).١٨٤٧(عيف اجلامع ض). ٢٤٨(أبو داود .  ضعيف)١(
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  -                                                    يدلنا عىل أن الرتتيب واملواالة ال جيبان يف الغـسل مـن اجلنابـة        وهذا  ،                              ذكر من الواجبات الرتتيب واملواالة
           بـدأ بغـسل  ئً                       ً وبناء عىل ذلـك لـو أن امـر ،                                            أن الرتتيب واملواالة ال جيبان يف الغسل من اجلنابة-      عباريت      انظر 

  ً                                                 ً أجزأه، ألنه مل يأيت حديث بوجوب الرتتيب مطلقا وال داللـة :                                     رجليه قبل غسل رأسه وقبل غسل يديه نقول
ً                                  ًإن املواالة أيضا ليست بواجبة وقد قـىض   :                     األمر الثاين أننا نقول  .           هذا واحد ئ                     وألن مطلق التعميم جيز ،    عليه

   ؛ً                                                  ً فلو أن امرئ اغتسل أول الليل غسل جسده ومل يغـسل رأسـه ،                                  بذلك عدد من الصحابة رضوان اهللا عليهم
                  ردت أن تتم الباقي  أ    إذا     أنك    رشط                     جيزئك ويرتفع حدثك ب :                                     ا استيقظ لصالة الفجر غسل رأسه فقط نقولّ   ّومل

             أي من املـسائل   -      ر ذلك  ا        ومن أث ،                                    ة وإنام تنوي أهنا من االغتسال من اجلنابةّ  ّي                  ال تغسل رأسك بدون ن      تنوي و
                                                                           أن بعض الناس يغتسل من جنابة ويكون عىل يديه طالء أو املرأة يكون عىل أظافرهـا طـالء   -ً            ًاملشهورة جدا 

                                                إعادة االغتسال وإنام يزال احلائـل فقـط ويغـسل حملـه فقـط      يلزم     ال  :    نقول                              ثم ينتبه بعد االغتسال من جنابة 
   .                 ويرتفع احلدث بذلك

        يـدلنا  ؛                  تعميم البدن بالغسل  :                                                               عندنا هنا مسألة أخرية وينتهي هبا هذه اجلملة وهي قضية أن قول املصنف
             واالنغـامس كلهـا   )   ذا هـ  ش  و   الـد (              اجلرايات مثل  ،                اجلريات واحلثيات ئ                   االنغامس يف املاء وجيز ئ         عىل أنه جيز

  . ة                                                  أي صفة وأي صيغة من صيغ تعميم البدن فإهنا تكون جمزئ ،    لحدث لً      ًرافعا       ويكون    ئ  جيز
                            سـبق معنـا يف مـشهور املـذهب أن  ،         التـسميةُّ  ُّنَ  َسُ        ُ  فقال وي ، َن  َنُّ                     ُّ، بدأ الشيخ بذكر السُّ  ُّنَ  َسُ   ُ  وت :          يقول الشيخ

   ،                         مل به من باب االستحباب فقـط    يع :               ولذلك قال أمحد ،)١(                 ولكن احلديث ضعيف ،    حديث  لل              التسمية واجبة 
   .                                                             وهو الذي عليه عامة املتقدمني كام ذكرت لكم واملعنى هناك وهنا واحد

ّ مما يستحب للمغتسل أن يدلك بدنه كام فعل النبي صىل اهللا عليه وسلم ويكـون  ،               ويدلك بدنه بيده  :    قال ّ ّ َّ                                                                  ّ ّ ّ َّ
  .                   ونحوها فإنه يستحب )    ليفة (  ـ         يشء آخر ك ب             دلكه بيده أو 

      نعـم  :      نقـول ؟       در وغـريهّ                                              ّ أنه يستحب اسـتخدام يشء مـن املنظفـات كاألشـنان والـس            هل ذكر املصنف
                       در ومثل غريه يف موضـعني عـىل ّ                                                           ّيستحب ولكن ليس يف كل اغتسال، يستحب االغتسال باملنظفات مثل الس

ًسواء أكـان االغتـسال منـدوبا أو واجبـا إذا كـان   -                      يف االغتسال يوم اجلمعة  :                        سبيل التأكيد، املوضع األول ً                                          ً ً
                                                

 ).٧٥١٤(صحيح اجلامع ). ١٠١(رواه أبو داود . صحيح) ال وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا( حديث )١(
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ّاجلمعة لقول النبي صىل اهللا عليه وسلم يف حديث أوس بن             إذا كان يوم   –  ه               وجد أحد موجبات ّ ّ َّ                                               ّ ّ ّ    مـن  «   وس     أيب أَّ
                شـنان ونحـوه يغـسل  أ                               ومعنى غسل أي غسل رأسـه بخطمـي و :           قال اخلطايب »                      غسل واغتسل وبكر وابتكر

                يغـسل رأسـه يـوم ً   ً إذا                                       هذه األيام اخلطم واإلشـنان قليـل هـذه األيـام،   -                 يعني مثل الشامبو   -          رأسه بخطم 
  . ا             اجلمعة استحباب

                                                                                   املوضع الثاين للمرأة بعد احليض عندما تطهر من احليض وقد جاء يف حديث عائشة ريض اهللا عنها عنـد 
ّأمحد وأيب داود أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال ّ ّ َّ                                         ّ ّ ّ                      فـدل عـىل أنـه يـستحب يف )١( »ٍ                  ٍ امتشطي واغتسيل بسدر «  : َّ

ّظف كام جاء عن النبي صىل اهللا عليه وسلم                           االغتسال من احليض أن يكون بمن ّ ّ َّ                                  ّ ّ ّ                         وقد ذكر ابن رجـب يف فـتح  ،َّ
  .                                                     الباري أربعة أحكام خيالف فيها غسل احليض الغسل من اجلنابة

ًهنا أيضا مسألة مهمة جـدا  ً                        ً                       إن املـصنف ذكـر أمـرين مـن   :                         املـرداوي مـن كـالم املـصنف قـال      أخـذها ً
          تكرار غـسل   -                               إن املصنف مل يذكر تكرار الغسل :     رداوي         وقال امل ،                                   املستحبات وهي التسمية ودلك بدنه بيده

                   غـسل البـدن ثـالث مـرات       تكـرار                         مشهور املذهب أنه يستحب  :                                ولنعلم أن هذه املسألة فيها قوالن-       البدن
         بن تيميـة  اً                                                                                  ًقياسا عىل الوضوء ومل يرد حديث، والقول الثاين الذي اختاره املصنف هنا واختاره شيخ اإلسالم 

ًن املستحب إنام هو تعميم البدن مرة وما زاد من باب النظافة إال أنـه لـيس مـستحباً                ًوقوفا عند النص أ ّ                                                                         ً      فـال  ،ّ
ّيستحب التكرار ثالثا لعدم وروده عن النبي صىل اهللا عليه وسلم ّ ّ َّ ً                                                      ّ ّ ّ َّ             وهذا الـذي  ،                         إنام الذي ورد الوضوء فقط ،ً

   .                           لشيخ تقي الدين عليه رمحة اهللا                                                                   اختاره املصنف هنا كام فهمه القائل عالء الدين املرداوي وهو الذي اختاره ا
ّسرتت النبي صىل اهللا عليه وسلم فاغتسل من اجلنابـة  :                        ويفعل كام روت ميمونة قال  :    قال ّ ّ َّ                                          ّ ّ ّ             فبـدأ فغـسل  ،َّ

ًإذا يستحب غسل اليدين وخاصة إذا كان فيهام أذى   -     يديه  ً                                            ً                            بيمينه عىل شامله فغسل فرجـه ّ       ّ ثم صب : ت   قال  –ً
ً                  ًيكـون مـا يف يـدك أذى      قـد                 من باب تنظيف يده  -              بيده عىل احلائط       ثم رضب   -           أي من األذى   -          وما أصابه 

                       ثـم رضب بيـده عـىل احلـائط أو   :  ت   قالـ  -                                                          طاهر كام ذكرنا قبل لكن يعفى عنه يعني من باب النظافة وكامهلا
   )٢( .                                                        األرض ثم توضأ وضوءه للصالة ثم أفاض املاء ثم تنحى فغسل رجليه

                                                
 ).٢٩٠٣(صحيح اجلامع . بنحوه) ٣١٤(أبو داود .  صحيح)١(
 ).٢٧٤( صحيح البخاري )٢(
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َّسنة    إهنا   :     يقول                                     عندنا هنا يف مسألة الوضوء قبل االغتسال  ُ   َّ                     الفقهـاء يقولـون لـه  ،                 يتوضأ وضـوء كـامال ،ُ
                                                        مع غسل رجليه وجيوز لـه أن يتوضـأ ويـرتك غـسل رجليـه فيجـوز لـه                       إما أن يتوضأ وضوء كامال   :      حالتان

  .                            ديث ورد باألمرين جتوز الصيغتان   واحل  :                                                    الصورتان فيجعل غسل الرجلني إىل بعد تعميم البدن، قالوا
                                                ب تأخري غسل الرجلني بعد تعميم البـدن إنـام يـستحب إذا  ا    ستحب ا   :       ه، يقول                 ثم تنحى فغسل رجلي  :    قال

ً                               ً ألن األصـل أن الـشارع ال يفعـل شـيئا  ىً                             ًيكون فيها تراب أو طني إعامال ملعنـ    كان ٍ                   ٍكانت األرض غري مبلطة 
ّوالنبي صىل اهللا عليه وسلم ال يفعل  ّ ّ َّ                              ّ ّ ّ         ها تـراب                                  فإن الشخص إذا عمم بدنه يف أرض في ،ّ              ّ إال ملعنى مقصود    شيئاَّ

   .                                                                         فإن رجليه يكون فيها تراب وطني فاملستحب أنه إذا انتهى أن يغسل رجليه بعد ذلك
  -                              ما معنى نقـض الـشعر؟ بعـض النـاس  ، ّ                                          ّوال جيب نقض الشعر يف غسل اجلنابة إذا روى أصوله  :    قال

          ديلـة يـربط         وهـي اجل    ضفرية                       ظفر الشعر جيعله عىل هيئة ُ    ُ قد ي  -       الرجال   يف                  النساء ولكن يوجد   يف ً          ًطبعا غالب 
  ، )١(                                                                أو يربط هبيئة أخرى فقد جـاء مـن حـديث أم سـلمة أنـه ال يـنقض هـذا الـشعر ،                  الشعر عىل هذه اهليئة

                                 أن الرخصة يف عـدم الـنقض إنـام هـو خـاص    و أ         أن النهي   -                     والذي مشى عليه املصنف   -             ومشهور املذهب 
            وحتـل شـعرها        ضـفائرها   قض        فإهنـا تـن  -                             أي أن املرأة إذا طهرت مـن احلـيض   -          وأما احليض      فقط،         باجلنابة 
ّألنه جاء من حديث عائشة ريض اهللا عنها أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال  :        قالوا ،ً     ً مطلقا ّ ّ َّ                                                             ّ ّ ّ ً              ًإذا كنت حائضا  «   :َّ
         فـدل عـىل )٣( »            فاغتسيل وأنقـي «                                 فدل عىل أهنا تنقض شعرها ويف رواية )٢( »               ك وسدرك وامتشطي  اء     خدي م ف

       كثـر مـن  أ                ألن اجلنابة تتكرر   :                              حديث أم سلمة عىل اجلنب، قالوا  وا     ومحل ،ً                             ً أهنا تنقض شعرها إذا كانت حائضا
  .                                   تكرر مرة بالشهر فلذلك خفف فيها ألجل  ت   ف ة        أما احليض و    مرة 

َّ                 َّ لكن البد أن يروي  :                                                           إن الشخص أو املرأة ال يلزمه النقض يف االغتسال من اجلنابة قالوا :                الفقهاء ملا قالوا
           سل فال يلزم              ، وأما ما اسرت-                            ا من جهة املكان الذي مل ينقض                           يعني منابت الشعر جيب أن يروهي  -         أصل شعره 
ًكثريا إذا كان شعرها طويال فيجوز هلا إذا كان مربوطا قبـل االغتـسال     ساء                  وهذه حيتاجها الن ،               إيصال املاء إليه ًً                                                            ً ًً

                                                
 ). ٣٣٠( صحيح مسلم )١(
 . مل اجده بلفظه)٢(
 . مل اجده بلفظه)٣(
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   اء ً                                                            ًوإنام يكون سابقا له فال يلزم نقضه وأمـا أن تربطـه حتـى ال يـصيبه املـ  -                       أي ال تربطه ألجل االغتسال   -
   .                يقولون هذا ممنوع

               إن الـشخص إذا  :          أهنم يقولـون    وهو                         عنهام، وهذه مسألة مهمة  ئ                           وإذا نوى بغسله الطهارتني أجز  :     يقول
   ،ً                                          ًاحلدث األكرب معا ارتفعـا، ألن األصـغر يـدخل يف األكـرب و                                   اغتسل ونوى باالغتسال رفع احلدث األصغر 

ًإذا احلالـة األوىل أن ينـوهيام معـا   -             انتبـه معـي-     الـةً                                              ًوبناء عىل ذلك فإنه يسقط الرتتيب واملواالة يف هذه احل ً                            ً ً
   :                                                  أن هذا تعميم البدن يرتفع هبام احلدث األكـرب واألصـغر فنقـول  -ً                      ًطبعا ال يتلفظ إنام ينوي   -       نويت  :    يقول

   . ً                                ًيرتفعان معا ويسقط الرتتيب واملواالة
      مطلقـا                   ال يرتفع احلدث األكـرب                                                  أن ينوي باالغتسال رفع احلدث األصغر فقط، فهنا نقول  :             احلالة الثانية

  .     إشكال                                         ألنه مل ينوه فاألصل أن ينوي رفع احلدث هذا بال 
                            فإن احلدث األكرب يرتفع بال شـك  ؛                                        إذا نوى احلدث األكرب فقط ومل ينوي احلدث األصغر  :              احلالة الثالثة

           نه ال يرتفـع                                               ظاهر كالم املصنف هنا بل نص كالم املصنف وهو املذهب أ  ؟                          وهل يرتفع احلدث األصغر أو ال
            ، وهناك قول ّ      ّالنيتني                            ال يرتفع احلدث األصغر البد من  ،ّ                             ّن نوى بعضها فليس له إال ما نوى إ               لقوله بعد ذلك و

                                                                                       آخر هو قول الشيخ تقي الدين ورواية يف املذهب وقال به مجاعة مـن املتقـدمني إنـه إذا نـوى األكـرب دخـل 
   .              م نوى به األكرب ا                       األصغر فيه وإن مل ينو ماد

ً                                                   ً لو أن امرئ عمم بدنه باملاء ونوى به احلدث األصـغر ولـيس  :ً                              ًالفائدة أيضا سأذكر مسألة رابعة       من باب 
ّيعني مثال شخص لعـب كـرة أو تعـر                                     عليه احلدث األكرب فهل يرتفع حدثه أم ال؟ ً                            ّ                        ق وأراد أن يغتـسل أو أي ً

     نـواه             يرتفـع إذا  :    نقول                                                 لكنه نوى به رفع احلدث األصغر فهل يرتفع حدثه أم ال؟  -ّ            ّ اغتسال تربد –    آخر    يشء 
                                               متى يسقط الرتتيب واملواالة إذا كان عليـه حـدث أكـرب  ،            ال يسقط عنه ،                           لكن برشط وجود الرتتيب واملواالة

                                        فيجب عليه أن يأيت بالرتتيب واملواالة، وقد  ،                                             هنا ال يوجد جنابة فال تسقط عنه الرتتيب واملواالة ،          عليه جنابة
                        يـسمى مـاء جـار ألن كـل جريـة     هذا      الدش  (  ٍ          ٍت ماء جاري                                   ذكر ابن رجب وغريه أن الشخص إذا جلس حت

                                                                                      فإنه إذا جرت عليه أربع جريات متواليات حتقق فيها الرتتيب واملواالة، بخالف الذي ينغمس فإنه  )      منفصلة
                                                                                            ال يوجد ترتيب وال مواالة، اجلرية األوىل تكون لوجهه واجلرية الثانية تكـون ليديـه واجلريـة الثالثـة لرأسـه 
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  .                                        دميه، هذه املسألة خارج كالم املصنف أتينا هبا           والرابعة لق
                           سيأيت معنا إن شـاء اهللا التـيمم   ،                      بدنه اجزأه عن مجيعهام ىل                               كذلك لو تيمم للحديثني والنجاسة ع و  :     يقول

                 إما أنـه يـرشع لرفـع    :                                                                       لكن هذه فيها مسألة زائدة عن ما سيذكره املصنف وهي أن التيمم يرشع ألحد أمرين
  .                  ة اخلبث وهو النجاسة              وقد يرشع إلزال ،    احلدث

ً يرشع لرفع احلدث وسيعقد له املؤلف بابا كامال :                         التيمم يرشع لواحد من أمرين ً                                         ً                    ويرشع عندهم إلزالـة  ،ً
   .                                                                        مشهور املذهب، ويوجد رواية ثانية أنه ال يرشع إلزالة اخلبث وإنام يرشع إلزالة احلدث        كيف؟ ،       النجاسة

                              فإنـه يتـيمم عنهـا ألن اخلبـث أحـد  ؛             يستطع إزالتهـا                                    إن الشخص إذا كان عىل بدنه نجاسة ومل  :      يقولون
                                                 شخص مريض فيه دم أو بول عـىل رجلـه ال يـستطيع إزالتـه  :       مثاله ،                               احلدثني فيرشع التيمم للعجز عن رفعه

   .                          عىل الوضوء وتيمم للنجاسة ا                توضأ إن كنت قادر  :     نقول                                      ألنه يعلم أن مسحه يرض به فامذا نقول له؟
            مـا عنـده مـاء   -            عىل رجلـه بـول   -                     ا، شخص عىل جسده نجاسة َ  َهُ  ُلْ  ْثِ  ِ  م                           الصورة التي ذكرها املصنف هنا

           رفـع احلـدث  :ً                       ً إذا عنده موجبان للتـيمم ،                                                     يغسلها أو ال يستطيع احلركة، ويف نفس الوقت قد انتقض وضوءه
                عـن مجيعهـا، فقـط  ئ                    والنجاسة عىل بدنه أجـز  -          أصغر وأكرب   -                 لو تيمم للحدثني  :                     وإزالة النجاسة، فيقول

ًرف شيئا واحدا            أريدك أن تع ً              ً                                 أن التيمم يـرشع إلزالـة األخبـاث التـي   -      هنا  ا         أو دقيق ا               هو قد يكون جديد  -ً
   .                                                                   عجز عنها وهذا هو املذهب وإن كانت الفتوى عىل الرواية الثانية من املذهبُ  ُي

   . ّ                                          ّفليس له إال ما نوى وهذه ذكرنا رشحنا قبل قليل  -       األحداث          أي بعض –    ها   بعض    نوى     وإن   :    قال
       أن يـرضب   :    قـال  -               بدأ بصفة كاملـه  -                        بدأ بالتيمم، وقال صفته  :                       رمحه اهللا تعاىل باب التيمم           يقول الشيخ 

                     عـىل الـصعيد الطيـب، أتـى   -           بني األصابع                                            أن تكون مفرجة األصابع كي يصل الغبار إىل ما ةَّ  َّنُّ     ُّوالس  -       بيديه
    ورد   -     احـدة                        رضبـة واحـدة فتكـون الـرضبة و  )١( »ً                        ً جعل يل الـصعيد الطيـب طهـورا «                 عىل موافقة احلديث

  .                     فيمسح هبام وجهه وكفيه-           مع اآلية      موافقة                                 لكن الفقهاء يرجحون الرضبة الواحدة          وورد رضبة       رضبتان 
  ؟                            نبدأ هبام مجلة مجلة ما الذي يمسح

           مـن منابـت  ،       بالوضـوء     األمس          ي ذكرناه  ذّ        ّ كاحلد ال ،ّ                             ّ أي بيديه وجهه، ما هو حد وجهه :            قوله يمسح هبام
                                                

 ).١٦٦٦(صحيح اجلامع . بنحوه) ٣٣٣(داود أبو .  صحيح)١(
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  -                             جيب استيعاب هذا كلـه بالوجـه ،ً                              ً والعارضني طوال ومن األذن إىل األذن                           الشعر إىل ما انحدر من اللحيني
  ً                                                                      ًاللحية يمسحها أو ال يمسحها، ما كان ساترا حمل الفرض جيب مسحه وما كان مسرتسال  ، -           ح هذا كله  مس ي

  .         ال جيب مسحه
      بـأن                                                               باطن كفيه وصلهام الرتاب بالرضب، ثم بعـد ذلـك إنـام يكـون املـسح للظـاهر ؛             وكفيه، كفاه :   قال
  -                                                                 بظاهر اليرسى ألن التيامن مستحب يف كل الطهارة حلديث عائشة ريض اهللا عنها   ثم             ظاهر اليمنى  ب     يمسح 

                          وروي رضبتان رضبة للوجـه ورضبـة   -ً                   ً إذا يرضب رضبة واحدة -                                 فيمسح هكذا اليمنى ثم يمسح اليرسى
  -            إىل الكوعني )١(      التيمم                                                            يرضب رضبة واحدة ثم يمسح وجهه ثم يمسح كفيه هبذه الطريقة انتهى -       للكفني

   .                     اتئ فقط وال يزيد عليهّ              ّوهو العظم الن
     هـم  ؟                                                                  يمسح به وجهه وكفيه، الواو هـذه هـل تـدل عـىل الرتتيـب يف لـسان العـرب أو ال :         قول الشيخ

ُإن يف لسان العرب الواو ال تدل عىل الرتتيب وإنام تدل عىل مطلق اجلمع، إال يف ل  :       يقولون ّ ّ                                                                    ُ ّ             هكذا قاهلـا –    غية ّ
         العـرب أن                              اللغويني كابن فارس نقل عن بعض     بعض                     يف مغني اللبيب ذكر –                   واللغية لغة ضعيفة  ،   ام     بن هش ا

   ،                    وهـذه إحـدى الـروايتني ،                                              فمفهوم كالم املصنف أنه ال يلزم الرتتيب بـني األعـضاء ،                 الواو تقتيض الرتتيب
َّودليلهم عىل أنه ال يلزم الرتتيب بني الوجه واليدين أن اهللا عز وجل بدء بال َّ                                                                  َّ ّأن اهللا عز وجـل                يدين قبل الوجه َّ ّ             ّ ّ

ُفامسحوا ﴿  :    قال َ ْ َ       ُ َ ْ ْبوجوهكم  َ ُ ِ ُ ُ ِ        ْ ُ ِ ُ ُ ْوأيديكم  ِ ُ ِ ْ ََ        ْ ُ ِ ْ ُمنه  ََ ْ ِ    ُ ْ ٍوأما السنة يف حديث عـامر وغـريه بـدأ بمـسح اليـدين قبـل   )٢( ﴾ِ َّ ُّ                                               ٍ َّ ُّ
  :               م الوجـه، قـالواّ  ّ قـدُ                                                   ُ ثنتني، بينام مشهور املذهب أنه جيب الرتتيب بينها، جيـب أن ي                فدل عىل جواز اال ،     الوجه

  .                                   باملعنى ربام أو بأي توجيه آخر ذكروهَ  َيِ  ِوُ                                     ُ ة ألن اآلية جاءت كذلك وأما احلديث فإنه رً         ًتقديام لآلي
ّلقول النبي صىل اهللا عليه وسلم لعامر   :    قال ّ ّ َّ                                ّ ّ ّ                                          إنام يكفيك هكذا ورضب بيديـه عـىل األرض فمـسح هبـام  «َّ

  .)٣( »          وجهه وكفيه
            نه وردت رضبـة  إ   :            ل قليل وقلنا                                                          وإن تيمم بأكثر من رضبة أو مسح أكثر جاز، سبق احلديث عنها قب :   قال

                                                
 .وما أثبتناه هو الصواب كام ال خيفى) الوضوء( يف األصل )١(
 .٦: املائدة) ٢(
 ).٣٦٨( صحيح مسلم )٣(
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   )١( .           ووردت رضبتان
  :                             أي أن التيمم يرشع برشوط أربعة ،             وله رشوط أربعة  :    قال
ً                         ً فإن كان قـادرا فـال جيـوز لـه  ،                عن استعامل املاء ا                    بد أن يكون املرء عاجز                           العجز عن استعامل املاء، ال- ١

ّلقول النبي صىل اهللا عليه وسلم الصحيح  ّ ّ َّ                                  ّ ّ ّ            فـإن وجـده  ،                    وإن مل جيد املـاء عـرش سـنني  ن                 الصعيد طهور املؤم «َّ
   . ً                                              ً فمن كان قادرا عىل استعامل املاء وجب عليه استعامله)٢( »         يمسه برشته ل ف

                      هذه أول صورة، بـأن ال -         من عندي  -  ً          ً أوال لعدمه :                                           بدأ الشيخ بذكر صور العجز عن استعامل املاء قال
                      هذا عادم للامء حقيقة  ،               ال يوجد عنده ماء و  -   ون  ج  مس  -                                           يوجد عنده ماء وهو العدم احلقيقي، رجل يف غرفة 

   .                           أو يف صحراء ال يوجد عنده ماء
                              يعني إما ملرض، بعض النـاس إذا  ،                            أن خياف الرضر باستعامله هو رضر ،                    أو خوف الرضر باستعامله  :    قال

                         محى يرضها املاء ومحـى خيففهـا  :            احلمى نوعان :                                                  استعمل املاء يرضه مثل بعض أنواع احلمى والفقهاء يقولون
                                ترضه، أو أن الـشخص فيـه جـروح وحـروق        األشياء                                           فمن أنواع احلمى ما يرضه املاء فقد يكون بعض  ،    املاء

                                                  أو أن الشخص يف جسده حساسية فيزيد هذا األمـر مـن األمل  ،                                  وهذه اجلروح واحلروق يرضها استعامل املاء
   .                               يف جلده فنقول هذا يف معنى العاجز     الذي 

  .                  عن الوضوء لربد شديد   ا              إذا كان عاجز ،           أو برد شديد  :    قال
          خيـاف أنـه  ،                     فيخاف العطش عىل نفـسه                                             خوف العطش عىل جسده أو ماله، كأن يكون املاء قليال      أو :   قال
        فيخـاف -  ً                       ًطبعا ال جيوز اآلن هذا الـيشء  -ٍ                                                    ٍ أو عىل ماله كبعري معه أو شياه معه أو عىل عبد كان عنده  ،   هيلك

                                                
ّ                                                            واعلم أنه قد روي هذا احلديث عن عامر بلفظ رضبتني؛ كام وقع يف بعض ): (١٨٥/ ١ ("ِ       اإلرواء" قال الشيخ األلباين رمحه اهللا يف )١( ُ       طرقه، ّ

 .ّ                    وكل ذلك معلول ال يصح
ّ                                                                أكثر اآلثار املرفوعة عن عامر رضبة واحدة، وما روي عنه من رضبتني فكلها : وقال ابن عبد الرب): (٥٦ص ("التلخيص"قال احلافظ يف 

َّ                                           مضطربة، وقد مجع البيهقي طرق حديث عامر فأبلغ ُ.( 
ّ                                                   ويف الرضبتني أحاديث أخرى، وهي معلولة أيضا كام بينه احل ُ                            وحققت القول عىل بعضها يف "التلخيص"افظ يف ً ْ  ٥٨ ("ضعيف سنن أيب داود"َّ

 ))٥٩و
 ).١٥٣(اإلرواء ). ١٢٤(الرتمذي .  صحيح)٢(
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                                               كثري لكن خياف عىل األبل والغـنم التـي معـه أن ينتهـي                   فقد يكون معه ماء ،                          عىل الدواب التي معه أهنا هتلك
   .           املاء فتهلك

ٌ                  ٌأو خـوف عـىل مالـه أو   :                          ربام حيتاجون هذا املاء قـال :               ة يف طريق، فيقول س                      أو رفيقه، كأن يكونوا مخ  :    قال
                                وف فيخاف عىل نفسه إذا ذهب أن هيلـك َ                                                           َنفسه يف طلبه، يعلم أن املاء موجود لكنه يف مكان بعيد والطريق خم

                                           أخشى أين إذا ذهبت عـن املـال مـن غـنم أو سـيارة  :                                                 أو عىل ماله إذا ذهب أن يأتيه السارق، عنده مال يقول
   .                                                       وغريها قد يأيت شخص ويأخذها فيجوز لك يف هذه احلالة أن تتيمم

ّإال بثمن كثري أي أنه ال يمكن أن يتحقـق إال بـثمن زائـد عـن   :                                   أو إعوازه، إعوازه يعني فقده، قال :   قال ٍّ                                                   ّ ٍّ
   .                         ادة أكثر من السعر املعتاد   الع

             انتهـى اآلن مـن   .                                                                              هنا عندنا مسألة قبل أن ننتهي، نقول إن العجز عن استعامل املاء أو سنذكرها فيام بعـد
  .                                      صورة واحدة من صور العجز عن استعامل املاء

ً                          ًيمكن أن يغـسل شـيئا مـن جـسده                  الصورة األوىل ال ،                                       يبدأ اآلن يف صورة ثانية وهي العجز اجلزئي- ٢
  .                                                        اآلن يبدأ يتكلم عن العجز اجلزئي، يعني عنده ماء لكنه قليل ،    املاء ب

  ، ً                                                                                   ًإن كان بإمكانه استعامله يف بعض بدنه، أو وجد ماء ال يكفيه لطهارتـه، اسـتعمله وتـيمم للبـاقي  :    قال
  .ً                                                                                   ًانظر هذه املسألة هي سهلة جدا سنرشحها لكم لكن الصعوبة يف التفريق بني اجلملة األوىل والثانية

                                            فرق بينهام، حاول أن تقرأها بـرسعة، مـا الفـرق بـني                                            لة األول و الثانية قد يظن بعض الطلبة أنه ال   اجلم
ً           ً وجد ماء ال  :                                                        يمكنه أن يستعمله يف بعض بدنه يف الطهارة، طيب اجلملة الثانية  :       يقول ؟                   اجلملة األوىل والثانية

   .    احد                                               أي يمكنه استعامله لبعض بدنه كأن اجلملتني بمعنى و ،            يكفي لطهارته
          صـورهتا يف  ،                                             فاجلملة األوىل وهي إن أمكنه اسـتعامله يف بعـض بدنـه ،               فرق بني اجلملتني  ال،  :         لكن نقول

                    هذا فيمن عليه حدث  ؛ً                       ً وجد ماء ال يكفي لطهارته :ً                                                ًاجلنب الذي ال جيد ماء يكفي جسده كله، الصورة الثانية
   .         رة واحدةً                                                    ً عنده ماء ال يكفي جلميع أعضائه، إذا هي صورتان وليست صو ،    أصغر

                  جيـب عليـه أن يغـسل  :                                   إن أمكنه استعامله يف بعض بدنـه، نقـول :               قنا بينهام، نقولّ                     ّ نبدأ هبام ونقول ملاذا فر
                                         ذلك فإنه يتيمم له، سواء كان العجز لقلة  ا                                               واألفضل أن يبدأ بأعضاء الوضوء فيتوضأ هبا وما عد ،        بعض بدنه
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   .                                    املاء أو لوجود جرح عىل بعض أعضاء بدنه
َأو وجد ماء ال يكفي لطهارته، مل  :         انية قال         احلالة الث ً                             َ ً                           ً ألن كثريا مـن فقهـاء املتـأخرين  ؟           ق بني اجلملتنيّ   ّ  فرً

   .                                                يرون أن احلالة الثانية ال يلزمه استخدام املاء فيها
ٌن الشخص إذا كان عاجزا عن استعامل املاء يتيمم، طيب إذا كان عنده ماء  إ   :               نعيد الرشح، قلنا ً                                                                 ٌ    أن      يمكن ً

    ا،     أكـرب ا        أو حدث اً                                                          ًأعضائه فإنه جيب أن يستخدمه يف بعض أعضائه سواء أكان حدثا أصغر              يستخدمه يف بعض 
   . ً             ً معنى واضح جدا                                                                 وما عجز عنه لقلة املاء أو عدمه أو بسبب مرضه فإنه يتيمم عنه هذا ال

      أنـا  :      مثـال ،               جيـب أن اسـتخدمه ،                   أتوضأ به ثم أتيمم-    مد  –                               حدث أكرب وعندي ماء يكفي للوضوءّ   ّعيل 
   .                      يدي اليمنى ثم أتيمم ا              إنه أغسل ما عد  :                                       حدث أصغر ويف يدي جرح يدي اليمنى فنقولّ      ّ رجل عيل

    ألجـل                                  يعني سواء كان ألجـل املـرض أو كـان ل ،                             إن أمكنه استعامله يف بعض بدنه :                قال يف اجلملة األوىل
      أمكنـه  و       نه وجد    أل ،       مل يغسله                                                              إذا كان حلدث أكرب فيجب استخدام املوجود ثم التيمم عن املفقود ما ؛        فقد املاء

       انظـر  ،                                                        وإن كان يف حدث أصغر بسبب املرض فقط فإنـه جيـب عليـه اسـتخدامه ،                    استعامله يف بعض أعضائه
ً              ًكـان معجـوزا عـن     إذا   –        واحـد ،                  هذه يف احلدث األصغر ،ً                          ًأو وجد ماء ال يكفيه لطهارته  :                  اجلملة الثانية قال

                                         ام لقلة املاء، فمشهور املذهب أنه ال يلزمه أن                    عنه بسبب املرض وإن ا                        املاء ال يكفي، ليس معجوز-           وجود املاء
      ، هـذا          ال يلزمك     به،         ال تغتسل :ّ                                 ّما عنده إال فنجان واحد ماء نقول له        ابتداء،                             يغسل وجه ويديه فقط بل يتيمم 

ً       ًبتـداء،  ا             وإنـام تتـيمم  ،                         وسـنذكر القاعـدة بعـض قليـل ،                                   ألن هذا الوضوء ال يرتفع عضو دون عـضو    عبث،
                        ألن قاعـدة املـذهب أن الغـسل    َ؟                                        َتياره تستخدم حتى املـاء القليـل يف الوضـوء مل         ، وهذا اخ            املصنف يقول ال

   ،                    شرتط املـواالة وال الرتتيـب تـ    ال  :                ولذلك نحن قلنـا ،                                        يرتفع حدث كل عضو عند غسله برشط امتام الغسل
      لبهويت                          ذكر هذه القاعدة منصور ا ،ً                            ً وإنام يرتفع كليا عند النهاية ا                                    بينام الوضوء ال يرتفع حدث كل عضو منفرد

   .         يف األسئلة      أرشحها       واضحة          إن مل تكن                لعله إن شاء اهللا   .               يف حاشية اإلقناع
                                                                                 السبب الثاين للتيمم دخول الوقت، فال يتيمم لفريضة قبل وقتها وال لنافلة يف وقت النهي  :          يقول الشيخ

ّقـت املـرشوعية أن النبـي صـىل   و                                                  عنها، الدليل عىل صحة رشط التيمم دخول الوقت الوجوب أو ّ َّ                       ّ ّ           اهللا عليـه َّ
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   ،                       فدل عىل أهنا عنـد اإلدراك ،        أدركته :      عنده)١( »                                      أيام رجل تدركه الصالة فعنده مسجده وطهوره «   :ّ        ّوسلم قال
   ال                        يتـيمم قبـل دخـول الوقـت،  ه               قول اجلمهور أنـ     وهو                                   جد املوجب وجد املبيح فقط وال يصح عندهمُ     ُ إذا و
ّ                                 ّخص إال إذا دخل وقت الوجـوب أو أراد               فال يتيمم الش ،                                     واحلقيقة أن هذا القول هو األحوط واألتم ،   يصح

  .        كالعبادة  ً              ًأن يفعل فعال ما
                                                        أي قبل دخول الوقت للصالة وال لنافلـة يف وقـت النهـي عنهـا بـل  ،                         فال يتيمم لفريضة قبل وقتها  :    قال

   .                 البد إذا رشع وقتها
َّالثالث من رشوط التيمم النية، فإن تيمم لنافلة مل يصل هبا  :    قال ِّ                                                    َّ َّن النية مثل مـا قلنـا  إ   :          نحن قلنا        فريضة،ِّ ِّ                    َّ ِّ

                                   لكن نية الطهارة يف التيمم ختتلف عن  ،                                                        يف الطهارة يشرتط أن تكون يف القلب وال يتلفظ هبا ولكل الطهارات
                 الوضوء إذا نـوى  ،                                                                                ة الطهارة بالوضوء فإن الوضوء إذا أراد به استباحة نافلة جاز أن يصيل به فريضة، انظرّ  ّ ني

           ألن عنـدنا  :       قـالوا ،                                                نام التيمم إذا نوى به نافلة ال جيوز أن يصيل به فريـضة                                به نافلة جاز أن يصيل به فريضة، بي
                                          فإن تيمم لنافلة مل يصل هبا فريـضة لكـن لـو نـوى   :             للحدث، قال ا        ليس رافع و               م مبيح للعبادة  م             قاعدة أن التي

  .ّ                     ّالفريضة صىل هبا النافلة
                        لفـرائض والنوافـل مـادام يف                    ضة وفعـل مـا شـاء مـن ا ي             أي فعل الفر ،                         وإن تيمم لفريضة فله فعلها  :    قال

   .                    الوقت من باب القضاء
           التـيمم لكـل  (   :                             ا جاء عن عيل ريض اهللا عنـه أنـه قـالَ   َ مل ،    نتهت ا                               حتى خيرج وقتها، إذا انتهى الوقت   :    قال
                                     مما يدلنا عىل أن خروج وقـت الـصالة يكـون  ،              سناده ال بأس به إ                            وهذا األثر عن عيل ريض اهللا عنه )٢( )   صالة

   .             تيمم كام سيأيتً                ًمبطال من مبطالت ال
     إن  :ّ                                            ّال يتيمم إال برتاب طاهر له غبار، الفقهـاء يقولـون  : ً                              ً الرتاب هذه مسألة مهمة جدا، قال :          قال الرابع

  :     أمران     عليه                من رشط ما يتيمم 

                                                
 ).١٥٢(اإلرواء ). ٢٢١٣٧(أمحد .  صحيح)١(
  ).إسناده ضعيف): (٤٣ص(، وقال صاحب التحجيل )١٠٥٥( رواه البيهقي يف الكربى )٢(

 .بنحوه بأنه ال بأس بهولكنه حكم عىل أثر ابن عمر 
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َّ أن يكون صعيدا اهللا عز وجل قال :         الرشط األول َّ ً                            َّ َّ ًفلم جتدوا ماء  ﴿   :ً َ ُْ ِ َ َ َ             ً َ ُْ ِ َ َ ًفتيمموا صعيدا طيباَ ِّ َ ََ ًَ َِ ُ َّ                  ً ِّ َ ََ ًَ َِ ُ َّ﴾ )١( .   
                                                      خارج من األرض، أصله من األرض ليس من صـنع آدمـي كالـدقيق،  ه ن أ                  ما معنى الصعيد أي   : ً  ً دا   صعي

  .                                    سمنت أي مل يتغري وهو باقي عىل أصل خلقته                 ليس بفعل آدمي كاإل
  :        قـالوا ؟                                                   بد أن يكون يشء منه ينتقل إىل اليدين والوجه، مـا الـدليل       أنه ال  -              أنظر دليلهم -   :          األمر الثاين
َّقول اهللا عز وجل َّ              َّ ْفامسحوا بوجوهكم وأيديكم ﴿  َّ ْ َ ُْ ُِ ْ َ ُ ُ َُ ِ ِ َ                        ْ ْ َ ُْ ُِ ْ َ ُ ُ َُ ِ ِ ْ منهَ ِ    ْ                       وال يصح يف لـسان العـرب  ،             هنا تبعيضية )   منه (   ،)٢( ﴾ِ

                      بد أن يصل للوجه يشء من   ً      ً إذا ال ،                            نك تبتدأ منها وإنام هي تبعيضة أ               ال يصح ال يستقيم               إهنا ابتدائية،         أن تقول 
                                       نه للوجه واليدين وعرفنا دليلها من كتـاب               وأن يصل يشء م اً                                        ًهذا الذي تيممت به، إذا ال بد أن يكون صعيد

ًاهللا عز وجل ويقول الفقهاء هذا ال يصلح إال عىل تراب له غبار، إذا البد أن يكون تراب له غبار ّ َّ َّ                                                                                   ً ّ َّ ً          ً وبناء عـىل  ،َّ
                      وأراد أن يتيمم عليه  ا          أحرض دقيق ،-  ا         ليس تراب  -ً                                                 ًذلك لو أن امرئ أراد أن يتيمم عىل يشء ليس من الصعيد 

ًوز ألنه ليس ترابا ليس صعيدا، لو أتى بإسمنت ورضب عليه     ال جي :    نقول ً                                                  ً ً                        ً لو أحـرض حليبـا بـودرة ورضب  ،ً
ً ال يصح التيمم ألنه ليس صعيدا ليس ترابا هذا واحد :         عليه نقول ً                                              ً ً .   

ًأحيانا يكون صعيدا لكن ليس له غبار مثل احلجارة والصفا  ً                                                    ً                          قد جتد حجارة كبـرية ال يـصح -        الرخام  –ً
ّل الفقهاء أيضا بالرّ             ّ هذه حجارة، مث                  أن تتيمم عليها ألن  ً                    ّ                         الرمل ال جيوز التيمم عليـه    إن    :                 فالفقهاء يقولون ،  ملً

ً              ً وبنـاء عـىل ذلـك  ،       ال يـصح :               فالفقهاء يقولـون  ، -     نفود       أنه           الرمل نعرف   و-                           ألنه ال يبقى يف اليدين يشء منه 
  :                                        الفقهاء يقولون الذي يصح التيمم عليه ثالثة
  . ة                            الصعيد الذي عىل وجه األرض مبارش

ّثم يليه الصعيد الذي انتقل من األرض إىل غريها مثل الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم ملـ ّ ّ                                                                       ّ ّ         ا رضب عـىل ّ
ً                                                         ً لكنه ليس عىل األرض لكنه انتقل، وبنـاء عـىل ذلـك جيـوز التـيمم عـىل  ،           عليه تراب ؛)٣(                اجلدار وتيمم عليه

                           غبار جيـوز أن تتـيمم عليهـا ألن                                                                  اجلدار الذي عليه الرتاب أو عىل جلد صوف الشاة، أو السجادة التي عليها 

                                                
 .٤٣: النساء) ١(
 .٦: املائدة) ٢(
 ).٣٣٧( صحيح البخاري )٣(
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    .                                        الصعيد قد انتقل عليها هذه الدرجة الثانية
ًالدرجة الثالثة أن حيمل صحنا أو إناء فيه تراب له غبار جيوز هـذا الفعـل، قـال أمحـد ً                                                                          ً               يعجبنـي ذلـك،  :ً

    إنـه   :                                 لكن الفقهاء جيوزونه، لكـن ال نقـول ،             حيملونه معهم ا             أن السلف كانو       مل ينقل    :    يقول                الشيخ تقي الدين 
َّسنة ُ   َّ    .                                         ما وجدته جيوز لك أن تتيمم عىل ما جتد عندك ،ُ

                                                                  أن تضعه يف صحن أو كـالظرف الـذي توزعـه وزارة الـصحة والـذي يـسمى صـندوق  :           األمر الثالث
                    معقم، وهذا هـو النـوع     آخر                     م فيضعون مكانه تراب  هل                 إذا انتهى تذهب  ،                         اسمنت وفيه تراب له غبار ،      التيمم

  .              ها عند الفقهاء  لي           وز التيمم ع                       الثالث من األشياء التي جي
ً                                                                                         ًهناك أمر خمتلف فيه وأمر متفق عىل عدم التيمم، املختلف فيه هو ما كان صعيدا وال غبار فيه مثل حىص 

                               وهـذا الـذي مـشى عليـه املـصنف وهـو  ،                                     هنا يوجد اختالف ورصيح املذهب أنه ال يـصح ،          صغري أو رمل
                                               ار أو ليس له غبار مثل هـذه الطاولـة ال يـصح التـيمم ً                        ًليس بصعيد سواء كان له غب                      األحوط، املتفق عليه ما

  .            عليها باإلمجاع
ً          ًقـد جتـد مـثال   -          يعني دهان   -                         التي ال يوجد عليها بوية        واحليطان   ،         فيها غبار      من طني           القديمة        واحليطان

                         ، بـدون غبـار ال يـصح بإمجـاع                                                                    إذا رضبته قد جتد فيه غبار مثل اجلدران القديمة أما هذه فال يوجد فيها غبار
                                                                                 أهل العلم، إنام اخلالف يف يشء واحد فقط هـو الـصعيد الـذي لـيس عليـه غبـار كالرمـل وقـول املـذهب 

  .                 واجلمهور أنه ال يصح
  .                                          ويبطل التيمم ما يبطل طهارة املاء وسبق ذكرها  :           يقول الشيخ

           التـيمم لكـل   :                                وقلنا الـدليل قـول عـيل ريض اهللا عنـه ،                     أي خروج وقت الفريضة ،           وخروج الوقت  :    قال
    .   صالة

ّ فاملرء إذا استطاع استعامل املاء فإنه انتقض وضوءه لقول النبي صـىل اهللا  ،                      والقدرة عىل استعامل املاء  :    قال ّ َّ                                                                ّ ّ َّ
   . )١( »                                                                الصعيد طهور املؤمن ولو مل جيد املاء عرش سنني، فإن وجد املاء فليمسه برشته «ّ          ّعليه وسلم 

                             طلت صالته ألنـه أنـتقض وضـوءه قبـل                                                 وإن كان يف صالة، أي إن وجد املاء وهو يف أثناء صالته ب  :    قال
                                                

 . سبق خترجيه)١(
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 ٨٢

   .                                     السالم، فنقول بطلت صالته فيلزمه إعادهتا
               شاء اهللا بالصالة                                                              يقول الشيخ باب احليض وهو آخر باب من أبواب الطهارة ثم نبدأ إن

ً واحليض هو دم جبلة خيرج من النساء سمي حيضا من بـاب خروجـه ،        باب احليض  :    قال َّ ٍ ّ                                                     ً َّ ٍ    :          ألنـه يقـال ،ّ
   .                                    ال، ألنه خيرج من املرأة عىل هيئة السيالن                حاض الوادي إذا س

  :               ويمنع عرشة أشياء  :    قال
   ،          جيب عليهـا ال                                            الصالة بالكلية ولذلك قال فعل الصالة ووجوهبا، ُ  ُلْ  ِْع                           ِ الصالة، فاملرأة يسقط عنها فُ  ُلْ  ِْع  ِف

                                                                                     تسقط عليها، وفعل الصوم لكن ال يسقط عنها الوجوب يلزمها القضاء حلديث عمرة عـن عائـشة ريض اهللا 
 )١( . »                                  مر بقضاء الصوم وال نأمر بقضاء الصالة ؤ     كنا ن «    نها  ع

ّوالطواف، لقول النبي صىل اهللا عليه وسلم   :    قال ّ ّ َّ                                    ّ ّ ّ  )٢( . »                         ال تفعل احلائض غري أن ال تطويف        فعيل ما ا «َّ
 )٣( . »ٍ            ٍ حلائض وال جنب  له       إين ال أح «           سناده مقال  إ                              ءة القرآن، فقد روي يف احلديث ويف  ا   وقر  :    قال
ّل النبي صىل اهللا عليه وآله وسـلم يف حـديث ذكـره      لقو ،       املصحفّ    ّومس  :    قال ّ ّ َّ                                         ّ ّ ّ            بـن حـزم عنـد        أيب بكـر َّ

َّ واهللا عز وجل قال)٤( »ّ                        ّوأن ال يمس القرآن إال طاهر «                الرتمذي يف صحيفته  َّ               َّ ُ إال املُ  ُهُّ  ُّسَ  َمَ  َ  يَ  َال ﴿  : َّ ّ       ُ    . )٥( ﴾ نْ  ْوُ  ُرَّ  َّهَ  َطّ
  .                                                  بث يف املسجد من احلديث الذي ذكرناه قبل قليل ويف اسناده ل   وال  :    قال
َّ وسـنة الطـالق واال ،         يف الفرج ء  وط   وال  :    قال ُ               َّ                       يف الفـرج يـدلنا عـىل أن  ء      الـوط :                   عتـداد باألشـهر، قولنـاُ
َّستمتاع بام دون الفرج جيوز، وسنة الطالق بمعنى أن الطالق ال جيـوز للمـرأة وهـي حـائض  اال ُ                                                                        َّ   -      حـرام  –  ُ

ّ فـأمره النبـي                                                                         والدليل عىل ذلك حديث ابن عمر ريض اهللا عنه يف الصحيحني حينام طلق امرأته وهي حائض َّ             ّ َّ
ّصىل اهللا عليه وسلم أن يراجعها ّ                          ّ                                        قول مجاهري أهل العلم قاطبة أنه يقع وقد  ؟                         ، وهل طالق البدعة يقع أم ال)٦(ّ

                                                
 . صحيح مسلم عن معاذة)١(
 .بنحوه) ٢٩٤( صحيح البخاري )٢(
 . مل اجده هبذا اللفظ)٣(
 ).١٢٢(اإلرواء ). ١٩٩/١(املوطأ .  صحيح)٤(
 .٧٩: الواقعة) ٥(
 ).٥٢٥١( صحيح البخاري )٦(
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                        فدل ذلك عىل أهنـا يف معنـى  ،     نعم :     قال ؟            أحسبت عليك :                                       صح من حديث ابن عمر ريض اهللا عنه أنه قيل له
َّطالق وإن كان حمرما إال أنه يقع، ألن السنة يف الطـالق أن               فدل عىل أن ال)١( ؟            أحسبت عليك :     ا قالَّ         َّاملرفوع مل ُّ ّ ً                                                 َّ ُّ ّ ً

َّ ألن السنة سنة عدد وسنة  ،ٍ                                        ٍيقع يف طهر مل جتامع فيه وأن تكون طلقة واحدة َّ َُّ ُ ُّ                       َّ َّ َُّ ُ    .    زمنُّ
                                                            عتداد باألشهر أي أن املرأة إذا طلقت فإهنا تعتـد بـالقروء، والقـرء                       عتداد باألشهر، ومعنى اال   واال  :    قال

                                                    فإذا طهرت من حيضتها الثالثـة ثـم اغتـسلت فقـد خرجـت مـن  ،                 أهل العلم هو احليض             عىل الصحيح من 
                 كانـت املـرأة ال حتـيض    إن       لكـن  ،                                                                  عدهتا وأبيح هلا الزواج وأن تفعل ما تشاء إذا اغتسلت بعد احليضة الثالثة

   .                                           فإهنا تعتد باألشهر وهي ثالثة أشهر من حني الطالق
   .                                           ل، والبلوغ أي أنه عالمة بلوغ املرأة والتكليف                      أي انقطاعه يوجب الغس ،           ويوجب الغسل  :    قال
  .            ، هو االسترباء                            وعدة الفسوخ وهي حيضة واحدة-           عدة الطالق  -               أي حال العدة  ،        عتداد به   واال  :    قال
   .                                                                                     فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم، ألن املرأة أبيح هلا فعل الـصوم إذا انقطـع الـدم ولـو مل تغتـسل  :    قال
  .                     حال الطهر ولو مل تغتسل               أي جيوز الطالق  ،      والطالق

                                                               أي ال يباح هلا الطالق وال قراءة القرآن وال املكث يف املسجد وال الطواف  ،              ئرها حتى تغتسل ا        ومل يبح س
   .                 البد من االغتسال ،                 هي عدهتا حتى تغتسل  نت     اب وتّ  ُّط              ُوال يباح هلا اخل

ّستمتاع من احلائض بام دون الفرج لقول النبي صىل اهللا عل       وجيوز اال  :    قال ّ َّ                                                ّ ّ ٍاصـنعوا كـل يشء  «  : ّ       ّيه وسلمَّ َّ             ٍ َّ
   .             وهذا واضح )٢( »         غري النكاح

   . -  ه                                     سأخترص قدر استطاعتي وما مل تفهموه جتاوز   و-                              بدأ الشيخ اآلن بذكر أحكام احليض 
                                          معرفة مدته ومعرفة أحواله إذا تعارضـت، فأمـا    هو ً                                         ًاحليض فيه مسائل مهمة جدا هي مقدمات لفهمه و

                                                        أقل احليض يوم وليلة، ال يمكن أن نحكم أن امرأة قد حاضـت أقـل    :   قالً                            ًدده فقد ذكرها املصنف ابتداء فُ  ُم
                          أقل احليض يوم وليلـة، فـدل َّ     َّا عدّ                        ّقه عيل ريض اهللا عنه يف أنه ملّ    ّ  وصد   رشيح                 ودليل ذلك قضاء  ،            من يوم وليلة

ّ                                ّ يأتيهـا احلـيض إال بعـض الـنقط دقـائق  ال           بعض النساء      هناك                                      ذلك عىل أن املرأة إذا حاضت ساعة واحدة، 

                                                
 .بنحوه) ١٤٧١( صحيح مسلم )١(
 ).٣٠٢( صحيح مسلم )٢(
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ًعينة مرة واحدة يف الشهر نقول من حني يأيت هذا الدم تقف يومـا كـامال متـسك يـوم كـامال م ً                                                                         ً             ال تـصوم وال ً
ً               ً إذا عرفنـا أقـل  ،       ئل أخـرى ا     أيت مـس ت سـ و    ا،                          هذه أحد الصور املؤكد عليهـ ،                       ألن أقل احليض يوم وليلة ،   تصيل

  .                                                           احليض وعرفنا دليله وهو قضاء عيل ريض اهللا عنه وإقرار الصحابة عليه
                                                                               وأكثره مخسة عرش يوما، ما معنى أكثره؟ يعني أنه ال يمكن ملرأة أن حتيض أكثـر مـن مخـسة عـرشة   :    قال

  :ً                             ًيوما، طبعا دليلهم يف ذلك أمران
ّسـناد وهـو حـديث النبـي صـىل اهللا  إ                                                      األمر األول حديث يرويه الفقهاء يف كتبهم ال يعرف له أصل وال  ّ َّ                          ّ ّ َّ

ّعليه وسلم مل ّ            ّ    أي                معنى نصف دهرها  ف   :       ، قالوا)١( »                   متكث نصف دهرها ال تصيل «   :     قال ؟                    ا قال ما نقصان دينهاّ
   ،       اإلمجـاع  يـه                  بعـض الفقهـاء حكـى عل  -  ً             ً  مخـسة عـرشة يومـا     ونصفه   ا              الشهر ثالثني يوم  -   ا           مخسة عرشة يوم

     وهـذا   -               يمكـن أن يـستقيم                   ولكـن نقـول هـو ال ،          متقـدم اخلـالف   بل            هناك خالف   ا،                 وباحلقيقة ليس إمجاع
ًيم حال بعض النساء إال بتقيديه مخسة عرشة يوما، فقـد تكـون بعـض املـسائل                 ال يمكن أن يستق-          بالتجربة ّ                                                               ً ّ

ً              ًإن شاء اهللا غدا                                              حتياطا، مثل ما ذكر الشيخ تقي الدين وسنذكرها ا          نذهب إليه         التقدير                  حديثها ضعيف ولكن 
ً      ًا ومـا                                                                                        يف الدرس يف قضية السفر، السفر أربعة أيام دليلها ضعيف أن ما كان أربعة أيـام فـام دون يكـون سـفر

       كثـري مـن      هنـاك    ،ً                 ً يـصار إليـه احتياطـا  :                           الدليل ضعيف ال شك لكن قال ،                           فإن عزم اإلقامة يكون إقامة ،   زاد
  ً                                ًوأكثـره مخـسة عـرش يومـا أي أن املـرأة ال  :                                   أغلب الناس ال يستطيع أن يقدر، قال ،             بد من التقدير          املسائل ال

      لـيس  ا                 زاد عـن مخـسة عـرش يومـ           نقول مـا ،                                                     يمكن أن خيرج منها إذا خرج منها الدم أكثر من مخسة عرش يوم
  .                    بحيض وإنام هو استحاضة

                                      بد أن يكون بني حيـضة وحيـضة ثالثـة عـرش يومـا                                     قل الطهر بني احليضتني ثالثة عرش يوما، ال أ و  :    قال
ً                                                                                        ًلقضاء عيل ريض اهللا عنه، وبناء عىل ذلك إذا كانت احليضة تامة وخرج دم قبل متـام ثالثـة عـرش يومـا فإننـا 

   كـي ُ                                       ُبد أن يكون أقل الطهـر ثالثـة عـرش يـوم وقـد ح         ألنه ال ،                          الدم هو دم فساد واستحاضة            نحكم بأن هذا
   .                                    اإلمجاع عليه أن أقل الطهر ثالثة عرش يوم

ّ بعض النـساء ال حتـيض يف الـسنة إال مـرة واحـدة وقـد ال حتـيض يف  ،-       الطهر  –َّ            َّوال حد ألكثره   :    قال َّ ُّ                                                   ّ َّ ُّ
                                                

 . ال أصل له؛ كام جتده من كالم الشارح)١(
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 ٨٥

َّ بالسنة مرة واحدة              عيل امرأة حتيضَّ       َّأنا مر  ، ّ             ّالسنتني إال مرة ُّ                 َّ                                       هذه إذا اعتدت من طالق زوجهـا تعتـد ثـالث  ،ُّ
   ،          هـي تـسرتضع :       قـالوا   ات،         ثـالث حيـض :     قلـت ؟               متـى تنقـيض عـدهتا ؟                     رجل طلق امـرأة قـالوا ،     سنوات

                                            يأتيها احليض سنتني كاملتني هذا طهـر يعتـرب، بعـد  ال                                           وتسرتضع تعني أن بعض النساء إذا أرضعت وليدها 
    ضـمن                   عم هي زوجة مادامـت    ، ن                                         حيض خترج من عدهتا فتبقى زوجة لك املدة كلها                    السنتني إذا جاءها ثالث
َّ إذا ال حد ألكثر احليض ،                      الطلقة األوىل او الثانية ً                   َّ ً .   

                           ن أقل ما حتيض فيه املـرأة تـسع  إ (                                                    وأقل سن حتيض فيه املرأة تسع سنني لقول عائشة ريض اهللا عنها   :    قال
                                                إن البنت إذا خرج منها دم أصفر أو أمحر أو غريه وهـي   :         ننا نقول                              ، وهذا القول يف احلقيقة مفيد يف أ)١( )   سنني

ّ إذا عندنا قاعدة كل الفقه من أو ،                      أقل من تسع سنوات قمرية ً                                ّ َّله آلخره إذا قيل به سنة أو حول املراد هبا السنة ً َُّّ ُ                                             َّ َُّّ ُ
ِإال يف موضع واحد وهو أجل الع  -        القمرية  ّ                           ِ َّني هو فقط يؤجل سنة شمسيةِّ  ِّنِ    ِ  الع ، نيِّ  ِّنّ ُ                       َّ              ذلك فكـل مـا  ا    ا عد    وم ،ُ

ّجاء يف الفقه ورد سنة أو حول فهي سنة قمري َّ َُّ ُ                                        ّ َّ َُّ   . ةُ
                                                                             وأقل سن حتيض به املرأة هو تسع سنني حلديث عائشة ريض اهللا عنها وهـذا يف احلقيقـة مفيـد وإن   :    قال

  .                كان الطب ال يقبله
   إن   :       ك نقـولً                                                                           ًقال وأكثره ستون، أي أن أكثر ما حتيض له النساء أن يكون عمرها سـتني، وبنـاء عـىل ذلـ
َّاملرأة إذا بلغت ستني سنة فأي دم خيرج منها بعد الستني فليس بحيض وإنام هو استحاضة ُ                                                                          َّ ً                 ً طبعا هذه املسألة  ،ُ

           ه إىل العرف ّ                  ّ  وهذا يف احلقيقة مرد ،                         ولكن املصنف مشى عىل الستني ،                      مشهور املذهب أهنا مخسون ،        فيها خالف
َّ          َّ ال حـد ألقـل  :    يقـول  –                            ل العلـم وهـي الروايـة الثانيـة               وإن كان بعض أهـ  -                              والعادة، واحلقيقة أنه بالتجربة 

      مـشاكل   -ً                   ًنقـول الـستني احتياطـا   -                                                     احليض وال ألكثره، لكن ألكثره مشاكل النساء إذا وصـلت اخلمـسني 
             ال إذا قلنا ال  اً                                                                               ًالنساء كثرية جدا فكثري من األمراض تأيت للنساء بعد الستني أورام وغري ذلك، فيسبب هلا إشك

ًلك قول املصنف احتياطا بدل مخسني هو قول قوي جـدا           ألكثره ولذّ  ّ حد ً                                            ً                         خاصـة أن الطـب يثبـت أنـه يف  و   ،ً
       غالـب  ،            أربعـة ومخـسني :            ومنهم يقـول ،ً                               ً أن حتيض املرأة بعد الستني نادر جدا  -                 والنادر ال حكم له   -       النادر 

             أي امرأة تـأيت    إن   :      فنقول  :                        املصنف بالستني له أمرانّ         ّ  ولذلك حد ،                                  متوسط النساء وختتلف بني معظم البلدان
                                                

 . مل أجده)١(



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ٨٦

        مـشهور  ،                                                                              ويكون قد جتاوز عمرها الستني نجزم أن أي دم خيرج منها ليس دم حيض وإنام هو دم استحاضـة
ً ولكن نأخذ الستني ألنه أكثر احتياطا وهو الذي أخذ به املصنف، طبعا اختيار املصنف هنـا  ،         املذهب مخسني ً                                                                               ً ً

                                        رمحة اهللا والقايض أيب يعىل والدجريي يف الـوجيز                                             مجاعة من كبار فقهاء املذهب كأيب بكر اخلالل عليه ه     اختار
   .                                                   ن الدجريي يف الوجيز يعتمد يف كتابه عىل ما صح به الدليل إ   :        وقلت لكم

         وهـو غالـب         فـيام بعـد       ذكرها  ي س و                                                          انتهينا اآلن من أزمة احليض، بقيت مسألة واحدة مل يذكرها املصنف 
ّ قال النبي صىل اهللا عليه وس ؟                  احليض، كم غالب احليض ّ َّ                        ّ ّ              غالـب الطهـر )١( »               ست أو سـبعة أيـام «ّ          ّلم لفاطمة َّ

                                                                      نقص من الشهر ثالثني سبعة يكون ثالث وعرشين أو نقص من تسعة وعرشين ستة يكـون  ،          ثالثة وعرشين
ّإذا عرفنا احلد األكثر واألقل  ،                                            غالب الطهر ثالثة وعرشين يوم لكن غري مهم الغالب ً                         ّ ً .   

ً                                               ًر مهم جدا إذا فهمته استطعت أن تفهم كـالم الفقهـاء               سأذكر لكم أم ؛                             قبل أن أبدأ اآلن بأنواع األحوال
   إن   :        أن نقـول                       ما مها هذان الوصفان؟ ،                     صفة أو فاقدة ألحد وصفنيّ             ّ بد أن تكون مت          النساء ال  :           يف باب احليض

   .                                                                 املرأة إما أن تكون مميزة أو معتادة أو فاقدة للتميز أو فاقدة للعادة
                                                         يز أي أن املرأة متيز دم احليض من غريه من الدماء التي هي دماء           معنى التمي  ً                            ًنبدأ أوال يف التمييز ما معناه؟

  .     فاسدة
                           لكن أمجع العلامء عىل العمـل بـه   -                      وإن كان يف اسناده مقال   -                              كيف يمكن متيز احليض؟ جاء يف حديث 

ّأن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال ّ ّ َّ                            ّ ّ ّ ِدم احليض دم أسود يعر «  : َّ ْ َ                    ِ ْ َيعر «           ويف رواية  » فَ ْ ُ    َ ْ    )٢(   . » فُ
        إن احلـيض   : ً                                                                       ً احليض دم أسود، إذا العالمة األوىل اللون، نبدأ بالعالمة األوىل وهي اللون، نقول       قوله دم

                                                     الصفرة، هذه ألوان احليض غري هذه األربعـة ألـوان ال توجـد، -         الكدرة -        احلمرة -                      له أربعة ألوان السواد 
          الفقهـاء  ،         أحد عليها          مل يوافقه و  ة            زاد لون اخلرض  -ً                                ًصاحب أيب حنيفة رمحة اهللا عليهام مجيعا   -             نعم أبو يوسف 
ً املالكية يزيدون لونا رابعـا واخلـالف فيـه  ،            يقولون أربعة ً                                     ً   –             بيـاض القـصة –                     لفظـي، وهـي قـضية القـصة ً

    .                     وسأتكلم عنها بعد قليل

                                                
 ).١٨٨(اإلرواء ). ٢٨٧(أبو داود .  صحيح)١(
 ).٢٠٤(اإلرواء ). ٢٨٦(أبو داود .  صحيح)٢(



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ٨٧

                                                  ربعة كلها ألوان حيض لكن إذا اجتمع القوي مع الـضعيف   األً                                      ًإذا عرفنا أن األلوان أربعة، هذه األلوان 
                                        عيدها مرة أخرى وسأذكر هذا احلكم بعـد قليـل  ن   ،                                  عادة فاملرأة تأخذ القوي وترتك الضعيف              واملرأة فقدت ال

ً                                                                                           ًلكن انتبه أن هذه األلوان األربعة كلها ألوان حيض أقواها السواد طبعـا ال يوجـد أسـود أسـود وإنـام أمحـر 
                 إذا قـالوا قـوة أي                        هبذا الرتتيب واعرف القوة   )          والصفرة-          والكدرة -       الزهري         األمحر هو    و–       السواد  (     غامق 

   .   ون ل         من حيث ال
ّألن النبي صىل اهللا عليه وسـلم قـال  :                                   العالمة الثانية للتميز نقول الرائحة ّ ّ َّ                            ّ ّ ّ       ف وهـو ْ  ْرَ        َ مـن العـ » فِ  ِرْ  ْعـَ  َي «   :َّ

   .                             ستحاضة فإهنا ال جتد هذه الرائحة                                                   فاملرأة تعرف رائحة معينة خترج منها عند احليض بخالف اال ،       الرائحة
ّ ألن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال يف الرواية األخـرى  ،     صاحبة                        العالمة الثالثة األوجاع امل ّ ّ َّ                                              ّ ّ ّ      أي  » فَ  َرْ  ْعـُ  ُي «َّ

   .                                 تعرفه املرأة من األوجاع املصاحبة له
   .                                                يوجد عالمات أخرى سرتد بعد قليل قضية الثخن وغريها ،                                هذه العالمات الثالث هي أهم العالمات

                                  اع املصاحبة هذه أهـم العالمـات، القلـة                               ثالث وهي اللون والرائحة واألوج :   حليض اً              ًإذا هذه عالمات 
                    قـد يعتـربون بـالرتجيح  ،                                                  ، القلة والكثرة سواء، مل يعتـرب الفقهـاء القلـة والكثـرة ة                    والكثرة هذه ليست عالم
   .                        بالثخن والثخن هو السواد

                                                         معتادة زمن ومعتادة عدد، معتادة زمن سهلة ولـن أتكلـم عنهـا  ،               املعتادة نوعان :    نقول                املعتادة من هي؟
             هـذه معتـادة  ،ً                                                              ً وهي التي تعتاد يوم يف الشهر مثال يوم مخسة من كل شـهر يأتيهـا عـذرها ،             مسألة دقيقة   ألهنا
   أن  بـً                                                                          ًالفالين يأيت، هذه األحكام اخلارجة عليها قليلة جدا، لكـن املهـم عنـدنا معتـادة العـدد         يف الزمن    ،   زمن

            وال يـأيت عـرشين   -                 ية أيام عرشة أيـام                                                                تكون املرأة قد اعتادت كل شهر يأتيها حيضها ستة أيام سبعة أيام ثامن
   .              نقول معتادة-                                         زاد عن مخسة عرش يوم يسمى استحاضة عىل كالمهم        يوم ما

                إذا جاءت ثالثة -                       الزم ثالثة أشهر متوالية  -                               البد التكرار ثالثة أشهر متوالية                        كيف تعرف املرأة العادة؟
     هـي  د      العـد ،ً                         ً  الـزمن تفريعاهتـا دقيقـة جـدا           بالعدد ألن ،         نت معتادة أ  :                                أشهر منضبطة سبعة سبعة سبعة نقول

   :     قيـل ؟                              يكون التكرار يف روايتني باملذهبَ                               َ  التكرار أقل ألهنم عندهم قاعدة بم ،                        املهمة وسأذكر مسائل الباب
     مـن  ،             عرشات املسائل ؟          به التكرار     يكون      الذي    ما                                                     التكرار يكون باثنتني وقيل التكرار يكون بثالث وبنوا عىل 



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ٨٨

         واألقـرب  ،                   ومنها التكـرار هنـا ؟                               يكفر تارك الصالة بصالتني أم بثالثَ         َ  املذهب بم                   املسائل اختالف روايات
   .                                       األقرب أن أقل تكرار ثالث ألهنا أقل اجلميع ،       أهنا ثالث
                                     أي تعرف دم احليض من غريه ومعتـادة عنـدها   -                              إذا كانت املرأة مميزة ومعتادة  :                  الة األوىل من النساء  احل

            نقـول واضـح  ،          ها دم خـالف ء                         يعني حيضها سبعة أيام جا ،ً              ًا خالف التمييز                   وزاد عليها الدم يوم  -          سبعة أيام 
       هـا هـذه َ  َز ي    ا متيُ                                        ُ واضح، التي عندها عادة ومتيز ووافقـت عادهتـ ،         استحاضة ؟                         بأنه ليس دم حيض نحكم بامذا

                                  كلنا متفقني عىل أن هذا الزائـد لـيس  ،   زها ي                 تعمل بعادهتا ومتي ،       مشكلة ال   ،                               امرأة أراحت نفسها وأراحتنا معها
     يعنـي       املئـني، ً                          ًواحلاالت كثرية جدا قـد تـصل إىل   ،        م العقيل ي  قس ت             تأيت من باب ال و    ء،                  هذه سهلة ما هبا يش ،ً   ً دما

ً                                                                                             ًأحد املالكية ألف كتابا يف العدد ذكر صور املتحريات أوصلها إىل املئني سامها العمدة يف أحكام العدة فنـذكر 
   .           أهم املسائل

                           عادهتـا سـبعة أيـام جـاءت مخـسة  ؛  هـاَ  َ يز ي   ا متُ                 ُمميزة وخالفت عادهتـ                                     احلالة الثانية إذا كانت املرأة معتادة و
                إذا رأت الطهـر  :       فنقـول ؛        هـا ونقـصتَ  َز ي    ا متيُ           ُخالفت عادهت    إذا                                      ووقفت أو زادت، نبدأ يف احلالة األوىل وهي 

   ،                                                             باقي يومني وإذا رجع هلا الدم خالل هـذين اليـومني فإنـه يكـون دم حـيض ؟                       فهي طاهر، كم بقي من يوم
   .                                                                  إذا رجع هلا الدم فهو حيض ألهنا معتادة واملعتادة هلا تلفيق، هذه واحدة ،      العادة  يف   ق     تلفي  ال      نسميه 

ُإن زاد فهذه مسألة دقيقة جدا، امرأة معتادة مميزة وزاد دم ً                                                       ُ    ،    يـومني    يـوم                 زاد الـشهر هـذا  ،          ا عىل عادهتـاَ  َهً
              الف بـني احلنابلـة   اخلـ  ل         والـدلي ،    يزهـا ي                                    ومشهور املذهب أهنا تعمـل بعادهتـا ال بتم ،                   فاختلف يف هذه املسألة

ّوالشافعية هبذه املسألة حديث واحد عن النبي صىل اهللا عليه وسلم هو حديث هشام بن عروة عن أب ّ ّ َّ                                                                                  ّ ّ ّ      عـن   يـهَّ
ّأسامء يعني أمه ريض اهللا عنها أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال ّ ّ َّ                                                     ّ ّ ّ ً               ً ويف روايـة أيـضا )١( »               امكثي قدر حيضتك «  : َّ

                        ا تقدم العادة وهو املـذهب   إهن  :      قال »     حيضتك    قدر       أمكثي  «        ح رواية َّ        َّ فمن رج »           أمكثي حيضتك «         يف الصحيح 
   .                             تقدم العادة وهو صحيح املذهب ا            والصحيح أهن ،              تقدم التمييز :     قال »           امكثي حيضتك «    رجح     ومن 

                                             أخرى وسأكتفي هباتني الصورتني وسأذكر كالم املـصنف  ا                                   أظن أن الكالم أشكل عليكم لن أذكر صور
  .            ا عىل القاعدة   نزهل  ون

                                                
 .بنحوه) ٣٣٤( صحيح مسلم )١(



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ٨٩

                                        هي التي أول مـرة حتـيض إذا رأت الـدم لوقـت  :            يقول الشيخ ؟               من هي املبتدئة ،          واملبتدئة :    لشيخ      يقول ا
       يكـون  ،                                       أن يكون عمرها تسع سنوات قمرية ال شمـسية ؟                        هو الوقت الذي حتيض يف مثله      ما ،          حتيض يف مثله

   .                                       فإن انقطع ألقل من يوم وليلة فليس بحيض ؛                    لوقت حتيض يف مثله جلست   .                   عمرها فوق تسع سنوات
                                          ة هل عندها عادة؟ ال شك ال عادة عندها، هل هـي  أ                         دعونا نصنفها، هذه املبتد ، ة أ         دنا املبتد ن           أول مسألة ع
                       عـادة هلـا وال متييـز، ومـن ال   ً                                         ًهنا أول مرة ترى الدم يف حياهتا ال تعرف، إذا ال           غري مميزة أل :ً               ً مميزة؟ نقول أيضا

   .  ة أ                بدأ بذكر املبتد               ة أو متحرية، هنا أ                                عادة هلا وال متييز إما أن تكون مبتد
   . ٌ                                        ٌها دم قبل تسع سنوات ال نعترب به ليس دم حيض ء                             هذه املبتدئة احلالة األوىل إذا جا  :    قال

      ألنـه  ا             هذا ليس حيض :                                          تسع سنوات وكانت مدته أقل من يوم وليلة نقول    بعد       ها دم  ء                    احلالة الثانية إذا جا
  .                    معرفة أقل مدة احليض                                هذه احلالة الثانية وهي من فوائد ،                      ال بد أن يكون يوم وليلة

  .                   أكثر احليض فهو حيضُ  ُربْ  ْعَ                                               َ وإن جاز ذلك أي امتد الدم ألكثر من يوم وليلة ومل ي  :                  احلالة الثالثة قال
                                              متتنع أقل احليض يوم وليلة وما زاد عن ذلـك تـصوم  :  ون            الفقهاء يقول و   ،                         املؤلف هنا يميش عىل أهنا متتنع

  ،                         تعمل بام رأتـه وهـو األحـوط ،   ال :              لكن املصنف يقول و   ،    ليها                                         وتصيل حتى تأتيها العادة ثالثة أيام وتستمر ع
  .      فتجلسه

                                                                               إذا تكرر ثالثة أشهر بمعنى واحد يعني عىل صفة واحدة جاء بصفة واحـدة لـون واحـد، بعـض  :    يقول
      صـار  ؛                                                                                 النساء يكون كل حيضها من األصفر من الصفرة أو من الكدرة فقط هذا معنى قولـه بمعنـى واحـد

ًعادة إذا ال ً          ً َ  ََربَ                             َ لتكرار أن يكون ثالث مرات فإن ع       بد من ا  ً َ أكثر احليض مخسة عرش يوما أو إن عَ ً                               َ َ  ََربً             عـن العـادة َ
َ إذا قوله إذا ع ،               فالزائد استحاضة ً                َ َ  ََربً        قوله  ،                            ي املسألة التي قلتها قبل قليل ه      هذه  ،           انتبه معي ؛                 فالزائد استحاضةَ

َ  ََربَ    َ إن ع               إن عـرب صـارت هلـا   :        ألنه قـال          العادة،  ت مّ  ّد   قَ        َ  التمييزُ                                           ُ  فالزائد استحاضة معناه أنه إذا عارضت العادةَ
   .                                   عادة فإن زاد عن العادة فهو استحاضة

ً                                                                          ًوعليها أن تغتسل عند آخر احليض، طبعا كـل املـستحاضات وتغـسل فرجهـا وتعـصبه وتتوضـأ   :    قال
                         ذلك فإهنا تتوضأ لكل صـالة  ا                                             فاملستحاضة جيب عليها االغتسال يف النهاية وما عد ،                لوقت كل صالة وتصيل

  .                                                  ب خروج الدم لكي ال يلوث ويكون حكمه حكم من حدثه دائم    وتعص



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ٩٠

                                                                             وكذلك حكم من به سلس البول وفيام معناه كاستطالق الريح وخـروج دم مـستمر وهكـذا فإنـه   :    قال
   .                         يعصب جرحه ويتوضأ لكل صالة

    ضية                                                   فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادهتا كام ذكرنا وهـي قـ ؛         لشهر اآلخر   يف ا                    فإن استمر فيها الدم   :    قال
      أمحـر  ا                                                                    وإن مل تكن معتادة وهلا متييز وهو أن يكون بعـض دمهـا أسـود ثخـني وبعـضه رقيقـ ،               العادة والتمييز

    صـور                                                                 نحن انتهينا اآلن لكن ارجع قبل قليل للصور التي ذكرناها، نحن ذكرنا    .       سود ثخني      زمن األ       فحيضها 
   .                  العادة مع التمييز      اختالف 

      مخـسة  ؛                        هي املرأة التي تقـول شـهر ،                             رأة التي هلا متييز وليس هلا عادة                                    نبدأ باحلالة الثانية من النساء وهي امل
   .    زها ي                                             واهللا تزيد وتنقص ختتلف، نقول هذه املرأة تعمل بتمي               شهر؛ شبعة أيام    ،          ستة أيام ؛         أيام، شهر
       الـدم  ،                          وهذه العبارة عند الفقهاء ،                                           نقول إن الدم الضعيف استحاضة والدم القوي حيض           هو متييزك؟    ما

                                                           الدم القوي متى إذا كان اللون كام ذكرت لكم قبـل قليـل اللـون،  ،                    والدم الضعيف استحاضة          القوي حيض 
   :                                                                                   الصفرة أضعف من الكدرة والكدرة أضعف من احلمرة واحلمرة أضعف من السواد، ولذلك يقول الشيخ

  ،                                              أمحـر فتميـز بـني اللـونني فحيـضها الـدم األسـود الثخـني اً                                      ًأن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه رقيق
   .                                 فحيضها يكون وقت الدم األسود الثخني

                                                                        ة أو ناسية لعادهتا وال متييز هلا فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة ألنـه غالـب  أ             وإن كانت مبتد  :    قال
                                       انظر املـرأة التـي لـيس هلـا عـادة وال متييـز،  ،                                              هذه املسألة هي املرأة التي ليس هلا عادة وال متييز ،           عادة النساء

     كانـت      فإهنـا   )١(            ريض اهللا عنهـا  نـة                                              رأة متكث غالب حيض النساء ستة أو سبعة أيام مثل مح           إن هذه امل :     فنقول
   .                      فاقدة للعادة والتمييز

                       فإن كانـت هلـا متييـز دون  ،                        فإن تعارضا تعمل بعادهتا ،ً                                           ًإذا برسعة إذا كانت عندها عادة ومتييز فتعمل هبام
           إذا ثالثـة  ،           لتغـت العـادة ا                               إذا تركتها ثالثة أشهر متوالية                           وال تنظر إىل العادة امللغية ،                    فإهنا تعمل بالتمييز ؛    عادة

ً                                                        ً وهذه حتدث من النساء عادة إذا تناولت أدوية معينـة هرمونيـة  ،             عادهتا التغت :             عادهتا فنقول      اختلطت     أشهر 
  .                                        تلتغي العادة بعد تناول األدوية اهلرمونية :          وغريها نقول

                                                
 . سبق خترجيه)١(
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 ٩١

     أو  ة            هـذه متكـث سـت :      ة نقـول أ                    حرية أو ناسية أو مبتد                                            األمر الثالث ال عادة هلا وال متييز هي هنا تسمى مت
   .                               سبعة أيام وهو غالب عادة النساء
                                               تعرف النساء بدء حيضها وبام تعرف انتهاء حيضها؟َ                      َ عندي مسألة أخرية وهي بم

          هذا املـذهب   -               هو ابتداء احليض  ف                         أي دم من األلوان األربعة  ،                              تعرف ابتداء حيضها بخروج الدم :    نقول
                                                                          فاملذهب أن الصفرة والكدرة التي تكون قبل احليض فإهنا حيض ملفهوم حديث أم عطية  ،ً             ً ولو كان ضعيفا  -
   .                                               أي عرفنا ابتداء احليض أي لون من األلوان األربعة)١( )ً                             ً  الكدرة والصفرة بعد احليض شيئاّ         ّ مل نكن نعد (

  :                  واحد من ثالثة أشياء ب                نتهاء احليض يكون  ا
                       واملرأة ختتلف مـن امـرأة  ،           وهذا جفاف ،              نقطع فإنه جفاف                                      يكون هناك جفاف تام، فإذا وقف الدم وا- ١
         يف عادة  تّ                                                                             ّ بعض النساء يف ساعتني ثالثة حتكم بنفسها وبعض النساء بأكثر إال يف حالة واحدة إذا كان ،     المرأة

ًبد أن يكون اجلفاف يوما كـامال نـص عليـه اإلمـام                                                    وانتهت أي جفت انقطع الدم قبل انتهاء مدة العادة فال ً                                         ً ً
   . ً              ً إذا هذا اجلفاف ،               هذا أقل ما رأيت  :               مسائل صالح قال      أمحد يف 
  )٢( )      الكرسـف                  ال تعجلن حتـى تعرضـن  (                                                    العالمة الثانية القصة البيضاء حلديث عائشة عند احلاكم - ٢

                   إن القصة البيضاء  :      وقيل ،                                       هي اخليط األبيض تراه بعض النساء دون بعضهم  :    قيل                       فإذا رأت القصة، والقصة 
   ،ً                              ً ألن كثريا من النساء ربـام ال يرينـه ،                                   أهل العلم أن القصة البيضاء هي اجلفاف               هذا قول لبعض  ،        هي اجلفاف

   .                                                         ذكر ذلك الرشاح وعىل العموم الفقهاء أثبتوا ذلك وحيتاج إىل نظر
      هـذه ُ    ُعـرفُ                                 ُ  الذين يعملون بالتوليـد وقـالوا ال ي  اء                                            يعني أتذكر يف أحد املدارس الطبية تكلم بعض األطب

   .                والعلم عند اهللا-            هكذا قالوا  -                     ناك يشء خيرج يكون أبيض                        القصة هلا تفسري علمي ألن ه
ً                                                        ً نحكم بأن احليض انتهى باعتبار الزمن فأحيانا نحكم بأهنـا قـد  :                                    العالمة الثالثة باعتبار الزمن، نقول- ٣

                                                          سبق إما أخدنا بالعادة أو بالتمييز أو ألكثر احليض وهو مخـسة عـرش   ً                                 ًطهرت مع أن الدم قد خرج بناء عىل ما
ًال دم فيها وهي إن حاضت مدة ساعة فنقول متكث يوما كامال، ألن       مع أن ً                        ً، وأحيانا نحكم أهنا حائض ً    ً يوما ً                                                       ً ً

                                                
 ).١٩٩(واء اإلر). ٣٠٧(أبو داود .  صحيح)١(
 ).١٩٨(اإلرواء ). ٥٩/١(املوطأ .  صحيح)٢(
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َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ٩٢

   .                                                         معرفة انتهاء احليض يكون بأحد ثالثة أمور ذكرهتا لكم قبل قليل
                         ، فكل دم خيرج من احلامـل هـو  )           احلامل ال حتيض (  :                                   واحلامل ال حتيض لقول عائشة ريض اهللا عنها  :    قال
ّ حتيض مطلقا إال أن ترى الدم قبل والدهتا بيومني أو ثالثة فيكون دم نفاس،    ال ،       دم فساد ً                                                                 ّ           دم خيرج مـن      هناك ً

   :                     املرأة احلامل بثالث رشوط
   .                                                       أن يكون قبل والدهتا بيوم أو يومني أو ثالثة أيام األمر سهل- ١
   .                                                      أن توجد عالمات الوالدة وهي الطلق، جيب أن يكون هناك طلق- ٢
                                               توجد والدة، البد أن يكون بعده والدة، أو رشطان ألغـي                         الدة، قد يوجد طلق لكن ال               أن يعقبها الو- ٣

                  يأخذ حكم النفاس  ا                                                              رشطان، إذا وجد هذان الرشطان فإن الدم الذي خيرج من املرأة ولو يسري :           الثالث نقول
    حكـم                                                                                وليس نفاس، وقد ثبت ذلك عن احلسن البرصي وإبراهيم النخعي وعامـة التـابعني أهنـم جيعلونـه ب

  .ً                                   ًلكن ال يعد من األربعني يوما مدة النفاس و                      النفاس فال تصوم وال تصيل 
   .             باب النفاس :          يقول الشيخ

  : ً                                                                           ً وهو الدم اخلارج بسبب الوالدة، يعنـي أن أي دم خيـرج مـن حـني الـوالدة يـسمى نفاسـا، قـال :   قال
ِوحكمه حكم احليض فيام سبق كامال إال يف تنظيم الع ّ ً                                           ِ ّ   .         عتد باحليض                   د، ال يعتد به وإنام يَ  َدً

ً                                           ًن يوم، ومعرفة أكثـر مـدة النفـاس مهمـة جـدا، مـن  وً                                        ًوأكثره أربعون يوما، أكثر مدة النفاس أربع  :    قال
  :ً                ًفوائدها أوال نقول

َ إن الدم إذا عرب األربعني فإن الدم دم فساد ليس دم نفاس، إال أن يكون دم- ١ ّ                                                                   َ                     حيض بالعالمـات التـي ّ
  .ً                      ًذكرناها سابقا قبل قليل

ًرج يف األربعني مهام كان لونه ضعيفا أو قويا يـسمى نفاسـ         ن أي دم خي أ  - ٢ ً                                                ً   -       كـدرة -      أمحـر -     أسـود    ( اً
   . ً                            ً  معرفة حتديده باألربعني مهم جداً   ً إذا                                           أي دم تراه فهو نفاس أربعة ألوان يف األربعني،  )     صفرة

      د هـذا                                         فاملرأة إذا ولدت والدة عاريـة عـن الـدم ووجـ ،      ال تنفس   قد                  بمعنى أن املرأة  ،َّ              َّقال وال حد ألقله
       نـه يـتم                  ال يوجـد بعـدها دم أل  )         شق الـبطن (ً                    ً فنقول مثال القيصريية  ،                      إن هذا ليس من النفاس :          اليشء فنقول

   .                                       نفاس وإنام جيب عليها الوضوء فقط كام سبق ك              إنه ال يوجد هنا  :     نقول         بعد ذلك و        التنظيف 
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 ٩٣

             هر فتأخـذ مجيـع                                                   غتسلت، أي باإلمكان أن تطهر قبل األربعني فتغتسل وهي طا ا               ومتى رأت الطهر   :    قال
ً                                                                      ً وهو أنه يمنع الزوج من وطئها خالل األربعني كراهة قالوا ألنـه احـتامل أن يعـود  ا      واحدّ             ّاألحكام إال حكام

   .     الدم
ً ملدة األربعني هو نفاس أيضا، هنا مسألة مهمة جـدا وهـي التـي تـسمى مـسألة النقـاء  ت       وإن عاد  :    قال ً                                                                        ً ً

    البد   ،        فأكثر ا                                         أن املرأة يأتيها دم خالل األربعني ثم تطهر يوم                             ولنبدأ بالنفساء ألهنا سهلة،                  مسألة النقاء ماهي؟
                                       إن هذه األيام هي طـاهرة فتـصوم وتـصيل وصـالهتا   :        فنقول ،            كام قال أمحد ،                            أن يكون الطهر يوم كامل فأكثر

ً                                                                         ً فإن رجع هلا الدم خالل األربعني فالثاين نفاس إذا األول نفاس والثاين نفـاس وختللهـام  ،             وصيامها صحيحة
                                            فاملرأة املعتادة التي قلناها قبل قليل عادهتـا  ،    احليض  يف                                              وهذا يسميه الفقهاء تلفيق النفاس، مثله يوجد ٌ    ٌطهر،

                                                                        ها احليض يومان ثم انقطع ثم رجع فنقول رجوعـه بعـد ذلـك مـن بـاب التلفيـق واليـوم  ء                سبعة أيام إذا جا
   .               يسمى التلفيق                           طهر وصومها فيه صحيح وهذا ما    هذا          فام زاد                           الثالث الذي انقطع فيه كامال
   .             كتاب الصالة :                      يقول الشيخ رمحه اهللا تعاىل

  .                          بدأ الشيخ بذكر أحكام الصالة
ّروى عبادة بن الصامت ريض اهللا عنه أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال  :    قال ّ ّ َّ َّ                                                          ّ ّ ّ َّ                مخـس صـلوات كتـبهن  «  : َّ

             ومـن مل حيـافظ  ،          يدخلـه اجلنـة                                  فمن حافظ عليهن كان عىل اهللا عهـد أن  ،                                اهللا تعاىل عىل العبد يف اليوم والليلة
   . )١( »                                                    عليهن مل يكن له عند اهللا عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له

                                      أهنا واجبة، واستدل الشيخ تقي الدين هبـذا  و                                                هذا احلديث دليل عىل أن الصلوات ركن من أركان الدين 
                   رية مـن كبـائر الـذنوب ً                                                    ًعىل أن ترك الصالة بالكلية كفر وأما تركه أحيانا فإنه كبـ  -           حديث عبادة   -      احلديث 
  .                                   ويراجع كالم الشيخ واستدالله هذا احلديث  -      وال شك   -        العظيمة 

ّوالصلوات اخلمسة واجبة عىل كل مسلم بالغ عاقل، كوهنا واجبة عىل املسلم أي وجوب،   :           يقول الشيخ ّ                                                                        ّ ّ
   .                             خذون عليها ولكنهم ال تصح منهم  ؤا                     وأما غري املسلمني فإهنم م

ّ وبناء عىل ذلك لو أن صبيا قبل البلـوغ صـىل  ،                         منه لكنها ليست واجبة عليه                      بالغ عاقل، البالغ تصح   :    قال ً ً                                       ّ ً ً
                                                

 ).٣٢٤٣(صحيح اجلامع ). ١٢٣/١(املوطأ .  صحيح)١(
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 ٩٤

    .                                                                      يف أول الوقت ثم احتلم وجب عليه إعادة الصالة ما دام احتالمه قبل خروج الوقت
   . ٍ                                                 ٍعاقل فدل عىل أن املجنون وفاقد العقل ال جتب عليه الصالة  :    قال
  .  يةّ                                      ّإال احلائض والنفساء فإهنا تسقط عنهم بالكل  :    قال
ِّ فمن جحد وجوهبا جلهله عر :   قال ُ                       ِّ    ،ً                                  ً فـإن جحـد عنـادا كفـر بإمجـاع أهـل العلـم ،ً                 ً ف ذلك ومل يكن كفراُ

ً مذهب اإلمام أمحد أن من ترك الصالة أيضا تكاسال كفر و                       وكذلك قول مجاهري السلف وه ً                                              ً              ولكـن اختلـف  ،ً
  –                   وقـت الثانيـة مـنهام                           ذهب أن من ترك صالتني حتى خـرج  امل                           من الصلوات التي يكفر هبا وّ           ّ يف مقدار احلد

   . ً                         ًفإنه يكون كافرا بصالتني فقط  -                       تضايق وقت الثانية منهام 
ٍوال حيل تأخريها عن وقت وجوهبا إال لناو  :    قال ّ                                  ٍ                                             مجعها، أي جيوز له اجلمع إمـا ألجـل الـسفر أو ألجـل ّ

  .                        املرض أو ألجل مطر ونحو ذلك
                ن املؤلـف مل يـسبقه  إ   :             مشكلة حتى قيـل                      انتبه معي هذه اجلملة  ،                 هذه اجلملة مشكلة ،ٍ              ٍأو مشتغل برشطها
ّ                                                ّشيخ ال جيـوز أن تـأخر الـصالة لوقتهـا إال أن تكـون مـشتغل  لـ   ا :      يقول ،              انتبه للكلمة ،ٌ                 ٌأحد إىل هذه الكلمة

   ؟                                 الـشخص إذا كـان مـن رشوط الـصالة مـاذا ،ّ                                        ّ تأمل يف هذه اجلملة إال أن تكون مشتغل برشطها ،     برشطها
ّ                                    ّ لو أنني أعلـم أين لـن أجـد املـاء إال بعـد  ،ً                ًأليس مشتغال برشطها                             الشخص إذا كان يبحث عن املاء  ،       الطهارة

ّ                                                       ّ املاء بعيد بيني وبينه عرشة كيلو لن أصل إال بعد صالة املغرب  ؟                                   دخول املغرب فهل أنا مشتغل برشطها أم ال
                          هل جيوز يل تأخري الصالة أم ال؟

   ،                  رحـت أبحـث عـن املـاء ،  ها           مشتغل يرشط ؟      مهه ذلك و                    طيب كالم املصنف أال ي ،                  ال جيوز بإمجاع العلامء
      ن هـذه  إ   :                                                                               لذلك هذه اجلملة أشكلت حتى قال الشيخ تقي الدين يف جمموع الفتاوى اجلزء الثالث والعـرشين

ّ من أحد من الفقهاء إال من بعض الشافعية قد أخذها من بعض الشافعية مل يقـل ُ                ُسبق إليها املؤلفُ         ُ اجلملة مل ي ٍ                                                                     ّ ٍ
                                        ل مـن أتـى هبـا الـشيخ أبـو حممـد وأخـذها مـن بعـض ّ             ّ نابلة وإنام أو                                 هبا أحد من احلنفية وال املالكية وال احل

   .         الشافعية
                           إن من اشتغل بـرشط الـصالة وغلـب   :                               العبارة بحاجة إىل تقييد فنقول ،                 وهي ليست عىل اإلطالق  :    قال

        البئـر  ،ُ                                                            ُوغلب عىل ظنه وجود الرشط قبل خروج الوقت ولكنه تأخر إىل بعدها عذر  -            أنظر قيدي –       عىل ظنه 
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 ٩٥

ُنزع فتأخر نزوع البئر فخرج الوقت ظن أنه يف دقيقة فإذا به مخس دقائق فنقول هنا عذر ألنه غلب عىل       ينزع ي َّ                                                                                         ُ َّ
   .                             ظنه أنه سيكون قبل خروج الوقت

               إمجـاع أهـل العلـم  ب   ف ،ّ                                    ّ وغلب عىل ظنه أهنا لن تأيت إال بعد الوقت ؛                   إذا كان اشتغل برشطها  :              احلالة الثانية
   .                        ألن أهم رشائط الصالة الوقت                            جيب عليه أن يصيل الصالة بوقتها 

ُفإن تركها هتاوننا استت  :    قال ً                     ُ ُ دل عىل أنه يقتل كفرا، استت ، ب يُ     ُ استت :      قوله ، ب يً ً                          ُ                   فإن تاب وإال قتل  ؛ً      ً ب ثالثا يً
              بدأ استتابته؟ُ     ُ متى ي

                 ثـم بعـد ذلـك تـأيت  ،        غـري ذلـك :      وقيـل ،           ثالث صـلوات :      وقيل ،      صالتني :                       فيه روايات، قلت لكم قيل
ّا ثبت يف الصحيح أن النبي صىل اهللا عليه وسـلم َ       َ قتل ملّ             ّ فإن تاب وإال ؛             بعد ثالثة أيامً         ً ثالثا أي  ،      ستتابة  اال ّ ّ َّ                                        ّ ّ ّ    مـن َّ

   ؛                             العهد الذي بيننا وبيـنهم الـصالة «  :                                                            حديث جابر وعند أهل السنن وعند أيب داود حديث أيب بريدة أنه قال
         املـرء وبـني    بـني  «         الـصحيح     ويف ،                                          وهذه رواية بريدة ريض اهللا عنه يف سـنن أيب داود)١( »                 فمن تركها فقد كفر
   . )٢( »                والكفر ترك الصالة
   .                    باب األذان واإلقامة :          يقول الشيخ

ً                                                                             ًومها مرشوعان للصلوات اخلمس دون غريها، إذا ال يرشع أن يؤذن لغري الصلوات لكن قد ينادى   :    قال
   .                      بالصالة جامعة ونحو ذلك

ّا جاء عن النبـي صـىل اهللا عليـَ   َ مل ،                 للرجال دون النساء  :    قال ّ َّ                        ّ ّ َّ                    َّإن النـساء ال يـؤذن وال  «  : ّ              ّه وسـلم أنـه قـالَّ
  .)٣( »    يقمن

   ،            ذان أيب حمـذورة أ              هـو الـذي جـاء يف                              ال ترجيع فيها، الرتجيـع مـا هـو؟                    واألذان مخسة عرش كلمة  :    قال
      ه مـن   لكنـ و                 إن الرتجيـع جـائز  :                                         ال يعني أن الرتجيع غري مرشوع، بـل إهنـم يقولـون ؛              ال ترجيع فيها :     وقوله
                                                              ل أذان عندهم أذان بـالل ريض اهللا عنـه، عنـدهم كـل مـا ورد مـن صـيغ األذان                     ختالف التنوع، وإن أفض ا

                                                
 ).٢٦٢١(صحيح وضعيف سنن الرتمذي ). ٢٦٢١(الرتمذي .  صحيح)١(
 ).٨٢( صحيح مسلم )٢(
 ).٨٧٩(الضعيفة ). ١٩٢١(السنن الكربى للبيهقي .  موضوع)٣(
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   . ً                                                              ً فضله صيغة أذان بالل ريض اهللا عنه وهو مخسة عرشة مجلة والتي نعرفها مجيعا أ       وإنام  ،     جائزة
   . ً                                              ًواإلقامة أحد عرشة كلمة والتي نعرفها مجيعا ونحفظها  :    قال
ّوأن ال يكون يعني غري عدل فيهـا، صـي  -         يعرفها -   تً                                  ًوينبغي أن يكون املؤذن أمينا يف األوقا  :    قال ٍ                                ّ ً     ًا أي  تٍ

ًأن يكون صوته عاليا ألن املقصود من األذان اإلعـالن، عاملـا باألوقـات ً                                                         ً    ،                         البـد أن يكـون عـامل باألوقـات ،ً
  :                                والعلم باألوقات يتحقق بثالثة أشياء

ّ يعني مثل ما قال النبي صىل اهللا ،                   ه للمواقيت والعالمات ت            يتحقق برؤي- ١ ّ َّ                            ّ ّ              صـوموا لرؤيتـه  «ّ           ّ عليه وسلم َّ
 )١( . »              وأفطروا لرؤيته

ّ أن يتحقق باإلخبار عن الرؤية مثل ما قال جاء يف ابن أم مكتوم قال النبي صىل اهللا عليه وسـلم- ٢ ّ ّ َّ                                                                                   ّ ّ ّ    إن  «   :َّ
                                       وكان أبـن أم مكتـوم ال يـؤذن حتـى يقـال لـه )٢( »                                                بالل يؤذن بليل فكلوا وارشبوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم

   .                             ألنه كان أعمى فأخرب عن الوقت ،)٣(           أصبحت أصبحت
  ن  ا                                                                                 أنه يصح احلكم بدخول األوقات باحلساب، ما يتعلق باألهلة والقمر ال يقبل فيه احلساب وما كـ- ٣

َّ السنة الشمسية أربع سـنوات وواحـدة  ،                                                    يتعلق بالشمس فإنه يقبل فيه احلساب ألن حساب الشمس منضبط ُّ                                 َّ ُّ
     ، ظـل                                         طلوع الشمس غروهبا طلوع الفجر زوال الشمس                                        كبيسة مضبوط، ومواقيت الصالة متعلقة بالشمس

   .                  كل يشء مثله ومثليه
   .                                                   اإلخبار عن احلساب، وهذه الدرجات األربع مفيدة ومثمرة- ٤

ّويستحب أن يؤذن قائام مثلام فعل الصحابة رضوان اهللا عليهم، متطهرا مـن احلـدثني، وإال  :    قال ً ً                                                                          ّ ً   ّ     ّ يـصحً
   .       أصغرً                      ً أيضا أذان من عليه حدثّ               ّأذان اجلنب ويصح

                    أمـا يف زماننـا فإنـه  ،ٍ                                                           ٍعىل موضع عال فيستحب األذان عىل منارة ونحوهـا، هـذا يف الزمـان األول  :    قال
   .         ة وكافية ئ ز جم                                                                       املقصود من أذان اإلعالم فقد وجد هذه اللواقط التي يستخدمها الناس فإهنا تكون 

                                                
 ).١٩٠٩( صحيح البخاري )١(
 ).١٠٩٢( صحيح مسلم )٢(
 ).٦١٧( صحيح البخاري )٣(
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َّ القبلة، فالسنة إذا أراد املؤذن أن يؤذن أن يستقبل ب      مستقبال  :    قال ُّ                                                  َّ    .                  وجهه وبدنه القبلةُّ
     وال  :     قـال ،ً                       ً التفت بوجهه يمينـا وشـامال ؛             حي عىل الفالح ؛             حي عىل الصالة :                    فإذا بلغ احليعلة يعني  :    قال

   .               دميه عن موضعهام ق     يزيل 
َّوجيعل أصبعيه يف أذنيه، السنة أن جيعل أصبعيه يف أذنيه، هذه هي الـسنة  :    قال َُّّ ُّ                                                              َّ َُّّ       جعـل  :             والـبعض يقـول ،ُّ

  .                      عىل صحة حديث أيب هريرةً    ً بناء         عىل أذنيه      يديه 
  :                                               در اإلقامة، يرتسل بمعنى أنه ال يرسع فيكون فيه أمران                ويرتسل يف األذان وحي  :    قال

                                                                                يمد باملدود التي تقبلها لسان العرب وأما املدود التي ال تقبلها لـسان العـرب بزيـادة عـىل   :          األمر األول
     أترىض   :      قال ؟                        ولذلك ملا قيل ألمحد األحلان ،                                                تني فيام موضعه حركتني أو ست فإنه من اللحن املنهي عنه  رك ح

ً                           ًإذا فالرتسل بـاألذان بـرشط أن ال   ، ً                     ً فاملد الزائد جيعله حرفا  -             يف إشباع الضم   -  د       وووووو                أن يقال لك يا حمم
  .      األول  مر  األ                                             ال يعرفه العرب أو ال تقبله قواعد التجويد هذا  ا     متد مد

  ا َِ           َِفرد لذلك ملـُ          ُ  كل كلمة ت ،     نفراد                   ة باألذان عىل سبيل اال                  هو انفراد كل كلم :                         األمر الثاين يف الرتسل باألذان
َّ السنة األفضل أن تفرد كل لفظة من ألفاظ التكبري لوحدها :       قالوا ،                     إن األذان مخسة عرش مجلة :     قالوا ُّ                                                   َّ    :     فتقول  ، ُّ

                                 اهللا أكـرب وتـسكت، هـذا الـذي نـص عليـه  ،              ألنه من الرتسـل ،                    وتقول اهللا أكرب وتسكت ،            اهللا أكرب وتسكت
                                          إنك جتمع األثنـني لكـن املـذهب وهـو األقـرب أن كـل  :ً                                  ًوهو املذهب، طبعا بعض الفقهاء يقولون        الفقهاء 

   .       ستحباب                     ة ال من باب الوجوب واالَ  َيِّ  ِّنُّ                      ُّواحدة تفرد من باب الس
ّيستعجل فيها كام كان النبي صىل اهللا عليه وسلم يأمر بالل أن يفعل ذلك   أي    ،         در اإلقامة  وحي  :    قال ّ ّ َّ                                                             ّ ّ ّ َّ. )١( 
   . ٌ                                   ٌ الصالة خري من النوم مرتني بعد احليعلتني :                              أذان الصبح وهو ما يسمى بالثويب        ويقول يف   :    قال

   .                                       ن الصبح األذان الدي ينادى به لصالة الصبح ا         املراد بأذ
ّ فإنه جيوز أن يؤذن قبل الوقت هلا، لقول النبـي  ،ّ                ّأي إال لصالة الصبح  ّ                        ّوال يؤذن قبل الوقت إال هلا،  :    قال َّ                                           ّ َّ

ّصىل اهللا عليه وسلم  ّ                ّ    جـر  ف               ، أي أنـه جيـوز لل)٢( »                                                بالل يؤذن بليل فكلوا وارشبوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم   إن  «ّ

                                                
 ).٢٢٨(اإلرواء ). ١٩٥(الرتمذي .  ضعيف جدا)١(
 . سبق خترجيه)٢(
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   .                                  أذانان، أذان قبل الوقت وأذان بعده
       نقـول َ   َ مل ،                                 اجلمعة يؤذن هلا قبـل الوقـت أذان عـثامن                                    اجلمعة هل يؤذن هلا قبل الوقت أم ال؟ ئ          لو قال أمر

              لفجر، يؤذن هلا  لّ                           ّؤذن لصالة قبل دخول الوقت إال ُ   ُ ال ي   :                                              أذانان؟ أنا أريد أن استدرك عىل املؤلف، املؤلف قال
                               ألن صالة اجلمعة ثبتت أربعة أحاديـث                                           إن اجلمعة مثلها يؤذن هلا قبل دخول وقتها؟ :     يقلْ   ْ ملَ              َاألذان األول، مل

ًعن النبي صىل اهللا عليه وسلم وثبت عن اخللفاء الراشدين مجيعا أهنم صلوها قبل الزوال ّ ّ ّ َّ                                                                          ً ّ ّ ّ                 فدل ذلك عىل أن  ،َّ
ًهو ممتد مـن ارتفـاع الـشمس قيـد رمـح إىل دخـول وقـت العـرص، إذا    بل                          وقت اجلمعة ليس كوقت الظهر  ٍ ٌ                                                     ً ٍ ٌ
                                                         نه عثامن ريض اهللا عنه وانعقد اإلمجاع بعده عىل مرشوعيتيه هـو يف وقـت ّ                             ّ فاألذان األول يوم اجلمعة الذي أذ

   .                    وليس قبل دخول وقتها      اجلمعة 
ّوقال صىل اهللا عليه وسلم   :    قال ّ                     ّ َّ، يعنـي هـذه الـسنة أن يقـول )١( »                        م املؤذن فقولوا مثلام يقـول       ذا سمعت إ «ّ ُّ                         َّ ُّ

ّ                                                 ّ الصالة خري من النوم قال مثله إال كلمـة واحـدة وهـي حـي  :         فإن قال    ويب؛                           اإلنسان مثلام يقول حتى يف التث
 )٢( .ّ                    ّ ال حول وال قوة إال باهللا :                                                  عىل الصالة فإنه كام جاء يف حديث أيب سعيد فإنه حيوقل يقول

   .                     محه اهللا باب رشائط الصالة            يقول املصنف ر
                                                                                      بدأ الشيخ بذكر رشوط الصالة، وهذا الباب من األبواب املهمة وفيها عدد من اختيارات املصنف التـي 

ًخالف فيها املذهب بناء عىل الدليل وهي كثرية جدا ً                                            ً ً .   
  :                                      يقول الشيخ وهي ستة، يعني رشوط الصالة ستة

ّلقول النبي صـىل اهللا عليـه   :    قال             ن احلدث األكرب                                        الطهارة من احلدث، يعني من احلدث األصغر وم- ١ ّ َّ                      ّ ّ َّ
  يف ً                                          ً طبعا مثله وبنحوه حديث أيب هريـرة ريض اهللا عنـه )٣( »                               يقبل اهللا صالة من أحدث حتى يتوضأ ال «ّ     ّوسلم 

   .                                                وقد مىض ذكرها أي بينا تفصيل أحكامها يف باب الوضوء  :                          نحفظه يف العمدة ويف غريه قال        الصحيحني 
ّ ألن النبـي صـىل اهللا عليـه  :       قـالوا ؟            بـدأ بـالظهرَ               َ بدأ بالظهر، مل ،          ووقت الظهر  :    قال                   الوقت، انتبه هنا - ٢ ّ َّ                     ّ ّ َّ

                                                
 ).٣٨٤( صحيح مسلم )١(
 ).٦١٢( صحيح البخاري )٢(
 ).١٣٥( صحيح البخاري )٣(



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ٩٩

ّوسلم مل ّ       ّ          وهـي التـي  «   :     قال ه                         وألنه قد ثبت يف الصحيح أن ،ّ                                           ّا صىل به جربائيل عليه السالم بدأ به بصالة الظهرّ
َّ فدل عىل أهنم أرادوا أن يوافقـوا الـسنة فيبـدؤ)١( »           يسموهنا األوىل ُّ                                         َّ                            وإال فالفقهـاء يقولـون إن أول          ا بـالظهر  وُّ

ً                                                                                                  ًالنهار يبدأ من الفجر، أول النهار يبدأ من الفجر فطلوع الفجر هو أول النهار فرتب عليه أحكام كثرية جـدا 
   .                                          منها وقوف عرفة ومنها اغتسال اجلمعة وغري ذلك

   .                       ا بالظهر موافقة للحديث  أو                        فاملقصود أن األوقات فقط بد
ً                                  ً مثله، وقت الظهر طبعـا وردت أحاديـث  ء                 إىل أن يصري ظل كل يش                        وقت الظهر من زوال الشمس   :    قال

                     كيف يعرف زوال الشمس؟  ،                                                     كثرية كلها تتفق عىل هذا التوقيت أنه يبدأ من زوال الشمس
  :                    يعرف بواحدة من عالمتني

                                                                            أن تنرصف الشمس عن كبد السامء إىل جهة املغرب، إذا مالـت الـشمس جهـة الغـروب ليـست يف - ١
ًغروب يعني أهنا زالت ولو شيئا يسريا                 النصف مالت جهة ال ً                                 ً ً .   

                                       جهة املـرشق واملغـرب ولـيس عليـك بالظـل مـن جهـة    من                                     أن تنظر للفيء وهو الظل، تنظر للظل - ٢
                                                              ، فإذا انقطع امتداده من جهة املغرب وقبـل أن يبـدأ امتـداده مـن جهـة -              هذا ال عربة به  -             الشامل واجلنوب 

                        ثالث دقـائق دقيقتـان، فـإذا   -    فيه                   وقت منهي عن الصالة   -  ة           قائم الظهري     قيام              هذا يسمى وقت    إن       املرشق ف
                                                           ألن الشمس غروب بدأت تروح جهة الغـروب عكـس فـإذا امتـدت مـن جهـة  ،                    بدأ يمتد من جهة املرشق

دخل وقت الظهر ًاملرشق ولو يشء يسريا ولو نصف سنتمرت إذا ً ً             ً                                   ً ً .   
                           ة الغروب، أو ظهـور الفـيء مـن                           ميالن الشمس عن كبد السامء جه  : ً                             ًإذا نعرف وقت الظهر بأحد أمرين

                                                                      ال عربة للشامل واجلنوب ألن الشامل قد يستمر مـا ينقطـع لكـن الـرشق والغـرب هـو الـذي  و         جهة الرشق 
   .      ينقطع

       جعـل لـه  ا                                                                   إىل أن يصري ظل كل يشء مثله، إذا صار ظل كل يشء مثله بنفس طول هـذا الـشاخص   :    قال
   .                          ىض وقت الظهر وبدأ وقت العرص                          الدائرة فإنه يكون قد انق  فس                      دائرة فإذا وصل الظل لن

ّوقت العرص وهو الوسطى يقول النبي صىل اهللا عليـه وسـلم يف الـصحيح   :    قال ّ ّ َّ                                                        ّ ّ ّ                 شـغلونا عـن الـصالة  «َّ
                                                

 ).٥٩٩( صحيح البخاري )١(
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 )١( . »               الوسطى صالة العرص

           الـشمس ثـم ّ          ّ إىل أن تصفر  :                             وقت الظهر والعرص متصالن، قال ،                      خر وقت الظهر فهام متصالن آ   من   :    قال
ّ ورد حديثان عن النبي صىل اهللا عليه وسلم يف وقت العرص، احلـديث  ،     ي هنا          انتبه مع ،     ختيار           يذهب وقت اال ّ ّ َّ                                                       ّ ّ ّ َّ
ّ                                                                                          ّث ابن عباس عند أهل السنن أن جربائيل صىل به يف الليلة األوىل والليلة الثانية ففي الليلة الثانية  ي       األول حد

ّصىل بالنبي صىل اهللا عليه وسلم إىل حني أصبح ظل كل يشء مثل ّ ّّ َّ                                                 ّ ّ ّّ      حـديث   -  )٢(      عبـاس            هذا حديث ابـن  -  ه  يَّ
ّن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم قـال إ   :                   ويف حـديث عبـادة قـال ،                                 ابن عباس إىل أن صار ظل كل يشء مثليه ّ ّ َّ                           ّ ّ ّ َّ :  

   .                      عندنا حديثان خمتلفان)٣( »                    العرص إىل اصفرار الشمس «
                          نقـول إن العـرص يكـون إىل أن  :                                                        املتأخرون من فقهاء املذهب أخذوا باألحوط وأخـذوا باألقـل فقـالوا

       ختارهـا  ا                        والرواية الثانية التـي  ،           يف الصلوات ط ا ت         ونحن نح ،                 ألنه األحوط واألقل ؛             ل كل يشء مثليه      يكون ظ
ّختيار الشيخ تقي الدين وهي األظهر دليال ألهنا من قول النبي صىل اهللا عليه وسلم ا              املصنف هنا وهي  ّ ّ َّ ً                                                                     ّ ّ ّ َّ        وأما  ،ً

ّحكى فعل النبي صىل اهللا عليه وسلم     فإنه          ابن عباس  ّ ّ َّ                             ّ ّ ّ    ،                           يف احلساب وقـد خيطـئ يف ضـبط الوقـت          وقد خيطئ  ،َّ
ّ هي مقدمة ألن فيها قول النبي صىل اهللا عليه وسلم :     فنقول ّ ّ َّ                                           ّ ّ ّ                    أصح يشء يف املواقيـت  :                    لذلك قال اإلمام أمحد ،َّ

   .            صفرار الشمس ا                  عبادة هو الذي فيه      حديث              حديث عبادة، و
ً                ًلغـروب، طبعـا هـذا                      يل للغروب، تبدأ متيـل ل     بدأ مت                   صفرار الشمس هو أن ت ا             صفرار الشمس؟  ا        ما معنى 

                           أن الـصالة تنتهـي عنـدما يـصري -       حتياط       انظر اال  -                  هو األحوط من القول   :                           القول يقول الشيخ تقي الدين
   ،                                                             ألن فقهاء احلنفية يرون أن ابتداء وقت العرص من وقت ظل كل يشء مثليـه  :                        طول ظل كل يشء مثليه، قال

                        صـفرار الـشمس ففيـه احتيـاط  ا      تـد إىل                                                 فاألحوط لتصحيح صالة هؤالء أن نقول إن وقت صالة العـرص مم
   .   هو          صفرار ماً                     ًشك، إذا عرفنا معنى اال  ً                                   ًلتصحيح صالة املسلمني، وهو األقرب دليال ال

  ,                                                       هذا الوقت العرص والعشاء هلـا وقتـان وقـت اختيـار ووقـت رضورةً          ً ختيار، إذا            ويذهب وقت اال  :    قال
                                                

 ).٦٢٧( صحيح مسلم )١(
 .)٢٥٠(اإلرواء ). ١٤٩(الرتمذي .  صحيح)٢(
ومل ). ٦١٢(رواه مسلم ). فإذا صليتم العرص؛ فإنه وقت إىل أن تصفر الشمس( لعل احلديث هو حديث عبد اهللا بن عمرو مرفوعا وفيه )٣(

 .ُ                                        أعثر عىل حديث عبادة ريض اهللا عنه املشار إليه
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                  وأمـا وقـت الـرضورة  ،               خره من غـري كراهـة                                                 ختيار يعني أنه جيوز لك أن تصليه يف أول الوقت أو يف آ ا    وقت 
        ومـن جهـة   ً                                                                       ًصفرار الشمس إىل غروهبا فإنه يمنع من الصالة فيه كراهة شديدة جدا هذا من جهـة، ا       وهو من 

ًأخرى أن من صىل فيه فإن صالته صحيحة وتعترب أداء وال تعترب قضاء،  ً ّ                                                          ً ً                               فائدة ثالثة يف وقت الـرضورة أننـا  وّ
                يف وقت رضورة لزمه   ٍ                                         ٍ كأن يفيق من حالة إغامء أو تطهر من حيض ولو                       إن من أصبح من أهل وجوهبا  :     نقول

   . ً                                          ًأداء الصالة، إذا هذه فائدة معرفة وقت الرضورة
                                                             ختيار ثم يبقى وقت الرضورة إىل غيـاب الـشمس، يعنـي إىل أن يغـرب كامـل            يذهب وقت اال   ثم   :    قال
   .      القرص
                            ب الشفق األمحر، وقد صح حديثان                                                ووقت املغرب، من الغروب أي غروب كامل الشمس إىل مغي  :    قال

ّعن النبي صىل اهللا عليه وسلم أن وقت املغرب يمتد إىل ذلك ّ ّ َّ                                                 ّ ّ ّ َّ .   
                                                  مثل الكالم الذي قلناه يف حديث عبادة وابـن عبـاس ورد  ،                               وقت العشاء، من ذلك إىل نصف الليل  :    قال

                      ألحـوط وهـو إىل ثلـث الليـل                                 فاحلنابلة عند املتأخرين يعتربون ا ،                                      أنه إىل ثلث الليل وورد أنه إىل نصف الليل
                                  إىل نصف الليل وهو املقدم ألنه حـديث  :                                                       واملصنف واختيار الشيخ تقي الدين أخذوا باحلديث النيص فقالوا

ّالنبي صىل اهللا عليه وسلم ّ ّ َّ                     ّ ّ ّ َّ .   
                                                                                هيمنا هنا أن نعرف كيف نعرف ثلث الليل أو نصف الليل؟ فنقول نعـرف ذلـك بحـساب بـني املغـرب 

                                   فلو أن املغـرب يـؤذن الـسادسة والفجـر  ،ً                                  ً غرب والفجر فام بينهام هذا الليل كامال     بني امل                 والفجر فنحسب ما
ً                                                  ً نصف الليل ست ساعات إذا الساعة الثانية عرشة بالليـل  ،          عرشة ساعة  تي  ثن ا                           يؤذن السادسة يكون الليل كم 

   .                                   انتهى وقت العشاء ما جيوز تأخريه بعده
   ،                                     لحساب والفجر يؤذن أربع يعني تسع ساعات                                            نقول اآلن يؤذن املغرب ست دعنا نقول سبع األسهل ل

ً                                           ً إذا ينتهي ثلـث الليـل عـىل مـشهور املـذهب الـساعة  ،           ثالث ساعات ؟                               الليل ثلث الليل كم يكون من ساعة
                 األذان وهنـاك زدنـا   ىل                                       هذا مع احتياطنا ألننا زدنا ثلث ساعة عـ ،                                 العارشة ال جيوز تأخري الوقت عن العارشة

ًساعة إال ربع تقريبا يعني امل ّ                          ً                                 اآلن ما جيوز تـأخري صـالة العـشاء عـن  ،                       يعني ينتهي وقت العشاء ،        فروض قبلّ
   .                         التاسعة والنصف هذا املذهب
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ً                                                                                   ًالقول الثاين وهو األصح دليال ومشى عليه املؤلف إىل نصف الليل، كم نصف الليل كـم سـاعة؟ أربـع 
                ة والنـصف أو قبـل                                                 حدى عرش ونصف ال جيوز أن تأخر الصالة إىل بعد احلادية عرش إ                ساعات ونصف يعني 

   .             ساعة أو أكثر     بثلث     ذلك 
           حيرم تأخري  ،  هو                                                              ويبقى وقت الرضورة إىل طلوع الفجر الثاين وقد عرفنا وقت الرضورة ما  :           يقول الشيخ

                                                 ومن أصبح من أهل الوجوب وقـت الـرضورة جـاز لـه فعلهـا  ،ّ                                ّوقت الصالة إىل وقت الرضورة إال ملعذور
   .    فيه

   .                                              وع الشمس أي من طلوع الفجر الثاين إىل طلوع الشمس                       ووقت الفجر من ذلك إىل طل  :    قال
     بـل  ،                         وهذا الكالم ليس وليـد اليـوم  ، ً                                                            ًمسألة مهمة جدا تثار بني الفينة واألخرة أن الفجر يتقدم أو يتأخر

  يل َ  َبْ  ْقـَ                                َ فقـد ذكـر أحـد فقهـاء الـيمن وهـو امل ،                                               قديم ال أقول من عرش وال عرشين بل أقول من مئات الـسنني
           فناقشت أهل   :                                                              وغريها من الكتب له كتاب اسمه األبحاث السديدة أنه أتى ملكة، قال                 صاحب العلم الشامخ

ً                                  ً إذا املسالة فيهـا خـالف منـذ القـدم عـىل  ،                                                       مكة أهنم يؤذنون قبل الوقت مثل ما يقول اآلن بعض طلبة العلم
              بني الفجـر األول    ،                                                                            العلم أهنم مل يكن لدهيم هذه األنوار يف قضية التمييز بني الفجر الصادق والفجر الكاذب

                                                 فكام قلت لكم قبل قليل نحن نحكم بدخول الوقت بـامذا  ،           أخذ العالمات ن             ولذلك يعني  ،               وبني الفجر الثاين
  :                   بواحد من أربع أشياء

                                ئن من كان، إذا كنـت يف طـائرة وقيـل  اً                                                     ً إذا كنت ترى بعينيك أن الوقت قد دخل إذا ال تنتبه ألحد ك- ١
  :                 ثم يليها يف الدرجة  .                                 جيوز لك أن تفطر، أنت ترى بعينيك                         ن املغرب ترى الشمس بازغة الّ     ّ لك أذ
                           ثنـني لإلخبـار واإلخبـار جيـوز فيـه  اً                                                           ً إذا أخربك من تثق به أنه رأى بعينيه إذا خذ بقوله ألنه ال يلـزم - ٢

   .      آخر  ئا                                الواحد تأخذ بقوله ولو خالف أي شي
   .                                ثم إذا جاءك تقويم وحساب تأخذ به  - ٣
   .            ويم تأخذ به                        ثم إذا جاءك خمرب عن التق- ٤

                        وأنـا يف البيـت معـذور أو َ  َنِّ  ِّذُ                                                             ُ املؤذن الذي يؤذن باملسجد هو يأخذ بالتقويم هو خمـرب درجـة رابعـة لـو أ
                ال جيوز أن تفطـر  :      نقول ؟                                                                 المرأة ونظرت الساعة باقي مخس دقائق ويؤذن صاحبنا هل جيوز أن أفطر وأصيل
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              إن وقـت أذان  :           نـا شـخص وقـال ء        إذا جا :     ل اآلن      فنقـو ،                                           وال تصيل ألنه عندك الثالثة فال تعارض هبا الرابعة
       الـصادق      أنظـر          مـا قـال  ،       برؤيـة اً                                               ًمبكر، هو يف احلقيقة عارض حسابا بحساب مل يعارض حـساب    اآلن       الفجر 

ًالعام قبل ست شهور إذا هو مقـدم سـت دقـائق إذا هـو حـساب عـارض      رأيت       أنا  :                   أمامي هذا الفرق قال ً                                                        ً ً
                                                     واحدة نقدم عليه عمل الناس، غالب النـاس مـا عليـه عمـوم             ثنان من درجة ا             فإذا تعارض  ،ً           ًحسابا بحساب

                  إن هـذه التقـاويم  :ً                  ً وبناء عىل ذلك نقـول ،ً                                                      ً فامدام العامة يقدمون شيئا من أمر ما فهذا القرائن حتف به ،     الناس
ً                                                                                          ًمعارضتها إنام هو بحساب آخر واحلاسبون فيها خمتلفون لذلك نعمل هبذا احلساب بناء عىل أن أناس كثر قد 

   .                                     الشيخ ابن باز وصدر فيه قرار من ذلك ؛                      ورأوه وأيدوه يف حياهتم     خرجوا
             فقط قبـل خـروج   ّ                                                             ّ ومن كرب للصالة قبل خروج وقتها فقد أدركها، هذه املسألة أن من كرب :          يقول الشيخ

ّ ألن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال ،ً                      ًالوقت يكون مدركا للصالة ّ ّ َّ                             ّ ّ ّ ً                   ً إذا اسـتدلوا بكلمـة )١( »            من أدرك سجدة «  : َّ
ّدة وكلمة سجدة دل عىل أهنا ركن ألن النبي صىل اهللا عليـه وسـلم قـال  سج ّ ّ َّ                                                        ّ ّ ّ              قـالوا وأول  ،             مـن أدرك ركـن :َّ

                                  أدرك الصالة، هذا فائدة قوله ومن كـرب ً    ًإذا                                                      أركان الصالة تكبرية اإلحرام فمن أدرك ركن من أركان الصالة 
   .                                للصالة قبل خروج وقتها فقد أدركها

                              إذا أدرك مـن وقـت الـصالة مقـدار  اَّ                َّ إن من كان معذور :           أننا نقول :    منها                             هذه املسألة ينبني عليها مسائل 
ً                                                                           ً هذه تنبني عىل نفس املسألة، ويبنى عىل هذه املسألة أيضا مسألة ثالثة أخرى وهـي أن  ،                    تكبرية لزمه فعلها فيه

         لة رابعـة    مسأ      وهناك    ،             هذه ثالث مسائل  ،                       تكبرية وهي تكبرية اإلحرام       بإدراك                            املأموم يدرك الصالة مع اإلمام 
ًوقول اجلمهور عامة أن إدراك ركن يكون إدراكـا   ،                                                  ذكرها الشيخ تقي الدين أن مبناها واحد قاعدهتم واحدة َّ                                          ً َّ

   .      للوقت
                                                                                 والصالة أول الوقت أفضل يف كل األوقات، املبادرة فيها والتبكـري فيهـا إىل العـشاء اآلخـر لقـول   :    قال

ّالنبي صىل اهللا عليه وسلم  ّ ّ َّ                      ّ ّ ّ  )٢( . »              أشق عىل الناس                إن هذا وقتها لوال «َّ
ّويف شدة احلر للظهر، يعني يف وقت شدة احلر ألن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم قـال  :    قال ّ ّ َّ                                                                 ّ ّ ّ          أبـردوا يف  «  : َّ

                                                
 ).٥٥٦( صحيح البخاري )١(
 ).٦٣٨( صحيح مسلم )٢(
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                              يفهـم منهـا أن اإلبـراد مـرشوع ملـن  ؛                     قوله ويف شدة احلر للظهر  ،                          فإن شدة احلر من فيح جهنم »         صالة الظهر
ًصىل مجاعة وملن صىل فرادى، كمن يكون معذورا  ًّ ّ                                      ً ًّ ًفيصيل يف بيته أو مسافرا أو املرأة يف بيتها فإهنا تـربد أيـضا ّ ً                                                     ً ً

   .            يف صالة الظهر
ِيـا بنـي  ﴿                                                                       الرشط الثالث وهو سرت العورة بام ال يصف البرشة، العورة جيب سرتها لقول اهللا تعـاىل  :    قال َ َ       ِ َ َ

ٍآدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ِِ ْ َ ْ َِّ ُ َ َْ َُ ِ ُ ُ َ                            ٍ ِِ ْ َ ْ َِّ ُ َ َْ َُ ِ ُ ُ                               العـورة، والزينـة املـستحبة وهـي                              واملراد بأخذ الزينة الواجبـة سـرت  ، )١( ﴾َ
   .    صفة   ، و     مقدار  :                        والعورة يشرتط فيها أمران  ،                        التجمل والتطيب ونحو ذلك

                  احلـد الـذي سـيذكره ّ         ّ  أي أن حيـد ،ً                                         ًلعورة أمور، األمر األول أن يكون ساترا للمحل ل               ويشرتط يف الساتر 
   .                             املصنف بعد قليل هذا األمر األول

                       ى ذلك أن املشقق والرقيـق   عن                              لعورة أن يكون غري واصف للبرشة وم                              األمر الثاين أنه جيب يف الذي يسرت ا
ًليس ساترا، فمن لبس ثوبا رقيقا مثل العباءة هذه وليس حتته   -               ابن جرير الطربي        حكاه –                بإمجاع أهل العلم  ً ً                                                       ً ً ً

   . ً                                                                                      ًثوب آخر فإنه ال يكون ساترا لعورته ألنه شف برشته وهذا بإمجاع أهل العلم حكاها ابن جرير الطربي
ّناء عىل ذلك فإننا نقول مثال أو دليل ذلك أن النبي صىل اهللا عليه وسلم مل  وب ّ ّ ّ ًَّ ً                                                                 ّ ّ ّ ّ ًَّ ً                      ًا أعطى عمرا ريض اهللا عنـه ً

ًثوبا دقيقا يشف قال ً                  ً ّ فـأمره النبـي صـىل اهللا عليـه  ،                    له فعجب عمر من ذلـك »                لبس هذا من ال خالق     إنام ي «  : ً ّ َّ                        ّ ّ َّ
ِوسلم أن يلبسه زوجه وجتعلها حتت غ ّ                               ِ َهلَ  َالّ  ِ َ     .                  عىل أنه ليس بساتر        مما يدل)٢( اِ

        إذا كـان  (ً                               ً سابغا حلديث أم سلمة ريض اهللا عنها  :    نقول  ، ً                 ً  جيب أن يكون سابغا :         أهنم قالوا  :            الرشط الثالث
ً ومعنى كونه سابغا أي واسعا، البد أن يكون واسعا)٣( )ً                           ًالدرع سابغا يسرت ظهور القدمني ً ً                                              ً ً ً .   
ٌ                      ٌم للعضو فإنه معفو عنـه ِّ  ِّسَ  َجُ                ُل للعضو، أما املِّ  ِّصَ  َُف                    ُم وعندنا يشء يسمى املِّ  ِّسَ  َجُ                       ُعندنا أمران يشء يسمى امل

َّيف الصالة ويف غريها، ودليل ذلك قول اهللا عز وجل  َّ                                         َّ َوال يبـدين زينـتهن إال مـا ظهـر منهـا ﴿َّ َ َّ ُ َ ْ ُ َْ َِ َِ ََ َّ َِ َ ِ                              َ َ َّ ُ َ ْ ُ َْ َِ َِ ََ َّ َِ َ   يف       ، قيـل )٤( ﴾ِ
ّ النبي صـىل َ                                                 َما ظهر منها التجسيم ألن عمر ريض اهللا عنه رأى سودة زوج  :                              تفسري هذه اآلية ثالثة أشياء منها ّ َّ          ّ ّ َّ
                                                

 .٣١: األعراف) ١(
 ).١٣١ص(جلباب املرأة املسلمة . نحوهب) ٢١٧٨٨(أمحد .  صحيح)٢(
 ).٢٧٤(اإلرواء ). ٦٣٩(أبو داود .  ضعيف)٣(
 .٣١: النور) ٤(



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ١٠٥

َّاهللا عليه وسلم مل ّ               َّ                                              قد عرفناك يا سودة من سمنها خلـف احلجـاب فـأنزل  :                            ا نزل احلجاب وكانت سمينة فقالّ
َّاهللا عز وجل َّ          َّ َوال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها ﴿  َّ َ َّ ُ َ ْ ُ َْ َِ َِ ََ َّ َِ َ ِ                              َ َ َّ ُ َ ْ ُ َْ َِ َِ ََ َّ َِ َ ِ﴾ )١( .   

ً                  ًس يظهر لـه كـرش مـثال                          عرض الكتفني الشخص إذا لب ،ً                                        ًإذا عرفنا اآلن أن التجسيم معفو عنه كالسمن
                                                                                    هذا جتسيم املرأة إذا صلت وظهر كتفها أو رأسها من خلف احلجاب هذا جتـسيم معفـو عنـه جيـسم الـرأس 

   .                                                       جيسم الكتفني هذا معفو عنه لكن أكمل تسترت يعني قدر املستطاع
ً           ًيكـون سـاترا                                                            ل وهو الذي يبني متام أجزاء العضو، الذي يبني متـام أجـزاء العـضو ال ِّ  ِّصَ  َُف               ُالنوع الثاين امل

ِولذلك الفقهاء الذين يرون أن سرت الرجل واجب يف الـصالة يقولـون َّ                                                        ِ ً                           ً إن اجلـورب ال يكـون سـاترا ألنـه  :َّ
ً                                                                                            ًل، وبناء عليه فإن بعض هذه األشياء التي يلبسها الناس مثل الذي يلبسه الشباب عندما يلعبون الكـرة ّ    ّيفص

                     لكن إذا أرادوا الـصالة   -                 ر لعدم سرت العورة                                             جزاهم اهللا خري وهم مأجورون ال شك من باب ختفيف األم  -
                         فصل يبني تفصيالت العضو حتى  مً                                                              ًال يصلون هبا ألنه ليس بساتر هذا املشد، فهذا املشد ال يكون ساترا ألنه 

ً فهذه املفصالت ال تكون ساترة إذا فرق بني املجسم واملفصل ،  جلِّ                             ِّالعروق ربام يظهرها التي يف الر ً                                                 ً ً .   
                                                         يشمل ثالثة أشياء املخرق، خيرج املخرق وخيـرج الـذي يـشف وخيـرج أو  ؛     البرشةً                  ًإذا قوله بام ال يصف 
            ويعفـى يف قـول   -                 خـتالف حتـى يف املـذهب  ا  يف   -ً                      ًتفاق أهل العلم تقريبا  ا         ويعفى ب ،                يشمل املفصل للعضو

                                               املجسم سرت عورته بطني هذا جمـسم ومثـل مـا ذكـرت لكـم مـن    أن      لو   وا                            عامة أهل العلم عن املجسم ومثل
   .       األمثلة
ّ ما بني الرس ة                وعورة الرجل واألم  :    قال ّ           ّ ّة والركبة، فالرسّ ّ                ّ              واحلـرة كلهـا  :     قـال ،                         ة والركبة ليستا من العورةّ

  .       مسألتان     فيها ّ                         ّعورة إال وجهها وكفيها هذه 
     ختـار  ا   و ،ّ                                                                               ّاملسألة األوىل يف عورة املرأة يف الصالة، املذهب أن عورة املرأة يف الصالة كلها إال وجهها فقط

ً                     ً كـان الـدرع سـابغا يـسرت  ا  إذ «ّ                                                       ّرأة كلها عورة إال وجهها وكفيها فقط واستدل بحديث أم سلمة   امل   أن       املؤلف 
ً                                                                  ً واألصل كشف الوجه واليدين هذا هو رأي املؤلف، طبعـا يف روايـة الـشيخ تقـي  :       قالوا)٢( »           ظهور القدمني

                                                
 .٣١: النور) ١(
 . سبق خترجيه)٢(



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ١٠٦

   .           مور الثالثةً                                                                        ًالدين أن الوجه والكفني والقدمني ليستا عورة يف الصالة ثالثة أشياء إذا عرفنا األ
                                  وكثري من الفقهاء املتـأخرين كـام ذكـر  ،                                                عورة املرأة خارج الصالة ختتلف عن عورهتا يف الصالة ال شك

                                                                                              الشيخ تقي الدين وغريه إنام دخل عليهم اخلطأ من اللبس بينهام إذ عورة املرأة خارج الصالة عند النساء غري 
                           ومها كفاها فليسا عورة عند -       املذهب     عىل –ّ        ّال أمران                                             عورهتا عند األجانب فإن عورهتا عند األجانب كلها إ

ّن النبي صىل اهللا  أل   ،                                  ن الكفني والعينني ليسا من العورة فقط إ   :      وقيل ،         وعيناها ،         فيها خاتم         ما مل يكن        األجانب  ّ َّ َّ              ّ ّ َّ َّ
                                           فمنعها من لبس هذين األثنني فدل عـىل أنـه جيـوز)١( »                             املحرمة ال تنتقب وال تلبس القفاز «   :ّ             ّعليه وسلم قال

ّ أي يف املذهب جيوز كشف الكفني والعينني والنبي صىل اهللا عليه وسلم قال ،               كشفهام هذا املذهب ّ ّ َّ                                                            ّ ّ ّ          نعم، إذا  «  : َّ
  .           هذا كالمهم ،                                      فالوجه يلزم تغطيته واألحاديث فيه كثرية)٢( »ً                                   ًالدرع إذا كان سابغا يسرت ظهور القدمني

                                                
 ).١٨٣٨( صحيح البخاري )١(
 . سبق خترجيه)٢(



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ١٠٧

  :     أسئلة
                                   كفني ظاهره وباطنـه أو إذا ملـس بالـذراع   ال      ا ملس ب                                      هل إذا ملس املرأة بشهوة ناقض مقيد فيام إذ  :       سؤال-

              ينتقض الوضوء؟
   .                               اللمس خاص باليد فقط دون الذراع  :     جواب

                        هنا يقول ما لون الكدرة؟  :       سؤال-
                            هـو دم اخـتلط بـبعض اإلفـرازات  ،                                                    الكدرة لون من ألوان الدم يعني يكون كلون البني الغامق  :     جواب

   . ً                 ًنيا هذه هي الكدرة                                   التي خترج من املرأة فتغري لونه فأصبح ب
َّإذا تيمم األنسان لفقد املاء هل جيزئه الصالة به يف الصالة الالحقة علام أن املاء وجد؟  :       سؤال- ً                                                                          َّ ً 

   .                                                           تفاق أهل العلم ألن املاء وجد ال جيوز له الصالة به الصالة الثانية ا         ال جيوز ب ، ال  :     جواب
     صالة؟                                            إذا سمعت رجوع املاء بصاليت بالتيمم هل أقطع ال :      سؤال-

                                 جمرد سـامع الـصوت يعنـي أنـه إذا سـمع ّ                                                   ّإذا تيقنت رجوع املاء إذا رأيته أو أخربك الثقة به وإال  :     جواب
   .                السامع إستيقان ،      ستيقان                    فهنا تقطع الصالة لال ،             معناه أنه وجد        صنبورا،            بأن يكون  ه    وجود
                                                     إذا وقعت نجاسة عىل البدن أثناء الوضوء هل يقطع الوضوء؟  :       سؤال-

   .                                                     النجاسة ال تقطع الوضوء وإنام يلزم إزالتها بغسلها فقط ،             يقطع الوضوء   ال ، ال  :     جواب
 ً                                       ًما املراد بأن أقل الطهر ثالثة وعرشين يوما؟  :       سؤال-

           وأمـا أقـل  ،                           أغلب الطهر ثالثـة وعـرشين يـوم :     قلت ،                          ن أقل الطهر ثالثة وعرشين يوم إ   :     مل أقل  :     جواب
                          يـوم يعنـي أن املـرأة إذا كـان               ثالثة وعرش يومـا           أقل الطهر    إن   : ً                               ًهو ثالثة عرش يوما فرق، عندما نقول ف      الطهر 

   .                 أنه دم استحاضة ؛ً                                                                ًحيضها تاما فكل دم يأتيها قبل ثالثة عرش يوم نحكم بأنه دم فساد مبارشة
                    ما حكم اجلامع للحائض؟  :       سؤال-

                                                               ومن فعله وجب عليه الكفارة حلديث ابن عباس أنـه يتـصدق بـدينار أو ،       ال جيوز ،         نقول حرام  :     جواب
   ا                    بـدينار وإن كـان فقـري ا                  خيتار إذا كـان غنيـ ،                   إنه عىل سبيل التخفيف  :                      وبعض الفقهاء يقولون)١(         نصف دينار

                                                
 ).١٩٧(اإلرواء ). ٢٦٤(أبو داود .  صحيح)١(



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ١٠٨

   .                     أربع غرام وربع ذهب ؟  هو               والدينار ما ،          بنصف دينار
                                          ما حكم قراءة القرآن وسامعه من املرأة احلائض؟  :       سؤال-

                      ختيـار الـشيخ تقـي الـدين  ا            الثاين وهـو                                               املذهب أنه ال جيوز قراءة القرآن وجيوز سامعه، والقول  :     جواب
                                                            نص عليه أمحد وهو الذي يرجحه الشيخ عبد العزيز ابـن بـاز أنـه جيـوز  و                             ختيار مجاعة متقدمة من احلنابلة  ا و

                          جلنـب ومل يـرد يف احلـائض، كـام أن  ا      ورد يف     إنـام                                                  للمرأة احلائض أن تقرأ القرآن من غري كراهة ألن احلـديث 
  -          هـذا املـذهب   -                                           أن املرأة احلائض واجلنب جيوز هلام أن متكث يف املـسجد   -ً               ًوهو املذهب أيضا   -       الصحيح 

ُوإن كان حائضا وجنبا برشط أن خي ً ً                             ُ ً ً          ًرأيـت عـددا   :                            ا ثبت عن عطاء ريض اهللا عنه قـالَ                  َفف احلدث بالوضوء ملً
  ل     فـد   ؤوا                                يبيتون يف املسجد وهم جنب إذا توض-  ً            ً  عدد كبري جدا ؛         وال اثنني ا    واحد    ليس      يعني   -           من الصحابة 

                        ا جـاء عـن النـسائي بالـسنن َ                                                         َعىل اجلنب ومن باب أوىل احلائض جيوز له دخول املـسجد بـرشط الوضـوء ملـ
ّالكربى بإسناد صحيح أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال ّ ّ َّ                                              ّ ّ ّ    .  »                                      اجلنب إذا أراد أن يطعم أو ينام أن يتوضأ «   :َّ

                   حوها يقول ما احلكم؟                                                    يقول إذا مسحت عىل اخلفني ثم خلعتهام دون سبب كلسع نملة ون  :       سؤال-
  .                                             فإنه جيب عليك أن تتوضأ بعد ذلك أن تغسل رجليك ؛                               قول اجلمهور أنه إذا ظهر حمل الفرض  :     جواب

                                                    هل يقال بعد قول املؤذن الصالة خري من النوم صدقت وبررت؟  :       سؤال-
         ل عىل بعض   حا أ و  -                                     بعد اإلقامة، هنا بعض الفقهاء يقولون  ا      يقولوهن        الفقهاء               لوها هنا وإنام  و    مل يق  :     جواب

                                                                              أنه يقال بعد اإلقامة، واحلقيقة أن الفقهاء يقولوهنا ولكن يف احلقيقة هـي مبينـة عـىل عـدم   -              الكتب الفقهية 
َّورود نص يف السنة ُّ               َّ                                                                        وعندنا قاعدة أن األحاديث إذا رويت بمكان وزمـان وعـدد أو بفـضل فاألصـل فيهـا  ،ُّ

   .        التوقيف
    يح؟                                 متى آخر سورة من يوم اجلمعة عىل الصح  :       سؤال-

  –                                  فإنه جاء يف بعض الروايات عند أمحـد  ؟                                             إذا كان قصده متى آخر وقت أقرأ فيها سورة اجلمعة  :     جواب
      عنـد                                                     ولكن جمموع الطرق يدل عىل أن له أصال، وجاء يف بعض الطرق–                             وتعلمون أن هذا احلديث فيه كالم 

ّاإلمام أمحد يف املسند أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال ّ ّ َّ                                              ّ ّ ّ   )١( »                            رة الكهـف يـوم اجلمعـة أو ليلتهـا         من قرأ سـو «  : َّ
                                                

، وأما فضل القراءة يف الليل فرواه الدارمي )٦٠٦( السنن الصغرى مرفوعا وفضل القراءة يف يوم اجلمعة رواه البيهقي يف.  صحيح)١(
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 ١٠٩

   .                          من املغرب يف الليلة السابقة             فيجوز قراءهتا        ليلتها   يف                                فدل عىل أهنا تقرأ يف يوم اجلمعة أو 
                                                       والطبعات يف الدرس حتى نقتنيه وندون عليه التعليقـات ألنـه  ح                    نرجو توضيح أفضل الرشو  :       سؤال-

                منهج السالكني؟ م               فظ عمدة الفقه أ                                           يصعب علينا تدوين كل ما يقال، وأهيام أفضل يف احل
                                                                       يف احلقيقة إذا كان الشخص سيبدأ اآلن أول مرة يبدأ بطلب الفقه والعلم فأنـه  ،       من األخري     نبدأ   :     جواب

      ا مـن                                                     ألن هذا الكتاب أقرص من العمدة، وأن هذا الكتاب فيـه نحـو ،ً                                ًأنصحه حقيقة أن يبدأ منهج السالكني
           فأنت حتفـظ  ،                              وكثري من األحكام فيه جممع عليها ،               يه آيات وأحاديث                              ة حديث وآية فإذا حفظته فإن ثلث ئ     أربعم
       يبدأ  :                     ولذلك العلامء يقولون ،                    والثاين يبدأ ليتفقه ،ً               ً أوال يبدأ ليعمل :                               فاملبتدأ طالب العلم عنده أمران ،ً     ً نصوصا

                       مـنهج الـسالكني أنـسب مـن  :                                       مثلام ذكرت لكم يف الـدرس املـايض، فأنـا أقـول ،                    بكتاب مبني عىل الراجح
                                                                                       عمدة، ولكن العمدة ال شك أنه أقعد يف األلفاظ وأكثـر يف املـسائل وأدق وأقـرب ملـن أراد أن يتفقـه عـىل   ال

                     تتفقـه بـه ولتعمـل بـه  ا                    ثم بعدما تأخذ كتاب ،ً                                                 ًمذهب اإلمام أمحد لكن املنهج أقرص وأكثر نصوصا هذا واحد
ًتأخذ كتابا ملطلق التفقه فتأخذ كتابا مذهبيا وال خترج عن املذهب، ص ً ً                                                            ً ً       ليس  ا       مذموم ا                     دقني أن تقول هذا مذهبً

ِمل ينل   ،  ا    صحيح ُ      ِ ّبالفقه أكثر من عرشة قرون إال عن طريق املذاهب الفقهية إال النادرُ ّ                                                           ّ                     والنـادر ال حكـم لـه،  ،ّ
           أقـول هـذا  ،                      لزيـد أو عمـر مـن النـاس ا      فقهيـ ا                 أريد أن آخذ خمترص :                 يأتيني شخص يقول ،               هؤالء أذكياء قلة

                                            عـىل قواعـد واحـدة، الكتـب املذهبيـة روعيـت وخـدمت  ا              هذا ليس مبني                            الكتاب الذي ألفه الشيخ الفالين
                      بيـنام مـا كتبـه زيـد أو  ،ً                                            ً اليوم كالما ليس من كييس وإنام من كالم أهل العلم       أعطيتكم      أنا  ،   بعتُ  ُتت     رست وُ  ُ ود

         ال أقـول  ؛                                 لذلك أخذه عىل مذهب واحـد بـأي مـذهب ،            كتاب مل خيدم ،ً                               ًعمر اجتهادا منه قد ختتلف القاعدة
       مـن قـال   :                                                                             املذهب الفالين أو املذهب الفالين حتى أنه نقل ابن مفلح عن الشيخ تقي الدين أنه قـال    خذ :  لك

                                 فـاحلق لـيس بمـذهب بعينـه وإنـام تأخـذ  :       قـالوا ،        يستتاب :                                       أن احلق يف أحد املذاهب األربع دونام عداه قال
    ا،                        لكن أريدك أن تكون فقيهـ ،               العربة بالدليل ،                                                     املذهب الذي جيري يف بلدك تتفقه به ثم تأخذ الدليل بعد ذلك

ًال يمكن أن تكون فقيها إال أن تعرف أمورا ًّ                                      ً     ال  :                                                  منها اخلالف مثلام سبق معنا يوم أمس أن بعض السلف قال ،ًّ
ِيعرف الفقه إال من عرف اخل ّ                        ِ ّ ال يمكن أن تعرف اخلالف إال بمعرفته درجة درجة وإال ،  الفّ ّ                                              ّ               تكون كاملنبـت ّ

                                                                                                                                                              
 ).٧٣٦( انظر صحيح الرتغيب والرتغيب – وكالمها صحيح -موقوفا ) ٣٤٥٠(
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ًال أرضا قطع وال ظهرا أبقى ً                       ً ً .   
        ستنجاء؟                    هل يصح الوضوء قبل اال  :     سؤال  -

   ،               ال هذا غـري صـحيح :      نقول !ً                                                    ًنقول إن بعض الناس يستنجي مطلقا حتى ولو مل حيدث منه بول  :     جواب
              ل أو قىض حاجته ّ                          ّ  وأما إذا كان الشخص قد تبو ،      ستنجاء                                         يصح الوضوء بدون استنجاء إذا كان ال موجب لال

                 ودليل ذلك قول اهللا   ، )١(        الوضوء                      فيجب تقديم االستنجاء عىل  -     منها                    فالريح ال استنجاء  ؛ً             ًطبعا غري الريح  -
َّعز وجل  َّ       َّ ُأو جاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء فلـم جتـدوا مـاء فتيممـوا ﴿َّ َّ ً َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ََ ْ َ َ َ َْ ُ ُ ٌَ َِ َ َ َ ِّْ َْ َ َِ ِ ِ َِ ُ                                                              ُ َّ ً َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ََ ْ َ َ َ َْ ُ ُ ٌَ َِ َ َ َ ِّْ َْ َ َِ ِ ِ َِ َّ         َّدل عـىل أن  فـً     ً إذا )٢( ﴾ُ

                                  بني املذاهب األربعة أن االستنجاء يكون      تفاق               ولذلك حكي اال ،ً                 ًيكون سابقا للوضوء                    اإلتيان من الغائط أن 
             جيـب أن يكـون  ،       ال يـصح :      نقـول ،      يـستنجي   ثـم                        يعني بعض النـاس يتوضـأ  ،                      ملن قىض حاجته قبل الوضوء

    .                      ك هنا االستنجاء سابق له  وؤ  وض
                              والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

                                                
 .وما أثبتناه هو الصواب كام ال خيفى) البول( يف األصل )١(
 .٤٣: النساء) ٢(
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َّرشح عمدة الفقه للشيخ عبد السالم بن حممد ا َّ َْ ُ َ ُْ ْ ْ ُِ ِ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ َّ َ ْ َ                                      َّ َّ َْ ُ َ ُْ ْ ْ ُِ ِ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ َّ َ ْ ْلشويعر َ ّ       ْ ّ 
 ّ      ّالثالثّ      ّالرشيط 

َّ                                                                                    َّبسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له وأشـهد أن 
ًحممدا عبده ورسوله، صىل اهللا عليه وآله وأصحابه وسلم تسليام كثريا إىل يوم الدين ًً ّ ّ                                                                      ً ًً ّ ّ :   

ّ                                          ّو سرت العورة بام ال يصف البرشة وبينـا مـا هـو رشط                                           قد كنا يف األمس قد توقفنا عند الرشط الثالث وه
َّهذا الساتر، ثم بينا بعد ذلك أن من رشط الساتر أن يكون مغطيا للمحل الذي أوجب اهللا عز وجـل سـرته،  َّ ً ّ                                                                                         َّ َّ ً ّ
َّوتكلمنا أوال عن املحل الذي أوجب اهللا سرته وقلنا إن عـورة الرجـل مـن الـرسة إىل الركبـة، وهـذه جيـب  ً                                                                                    َّ ً

ّ، وأما يف غري الصالة فإهنا تنقسم إىل قسمني، فنقول ا                 ة كاملة وجها واحدّ           ّسرتها يف الصال ّ                                           ّ               إن عـورة الرجـل   : ّ
                                                           العورة العادية هي من الرسة إىل الركبة فاألصل جيب سرتها ولكن عند   :                           يف خارج الصالة تنقسم إىل قسمني

ّ                   ّظة فـال جيـوز كـشفهام إال                                                                   احلاجة وليس الرضورة جيوز كشف ما عدا السوأتني ألن السوأتني مها العورة املغل
ٍ                                                                              ٍعند رضورة كعالج ونحوه وأما عند احلاجة كخوف تلف الثوب ونحـوه فيجـوز كـشف الثـوب وحـرسه، 
ّولذلك النبي صىل اهللا عليه وسلم ملا كان عىل بئر مدليا قدميه رفع ثوبه حتى ظهر بعض فخذيه، فدل عىل أنه  ّ ّ ّ َّ                                                                                             ّ ّ ّ ّ َّ

   .                          رشط وهذا الرشط أن يكون حلاجةّ                                      ّجيوز كشف العورة الغري مغلظة يف غري الصالة ب
ّ                                                                                     ّتوقفنا عند عورة املرأة وتكلمنا عن عورهتا يف الصالة وخارجها عند الرجـال األجانـب، وبقـي عنـدنا 

              إن عـورة املـرأة   :                                                                                  مسألة متممة هلا وهي ما عورة املرأة عند النساء أو عند حمارمها والقيد فيهام سـواء، فنقـول
                 عورة عادية وعـورة   : ّ                                         ّالرجل عند الرجل خارج الصالة، أي أن هلا قسمني                               عند النساء أو عند حمارمها كعورة 

ّ                                                                                           ّمغلظة، فأما العورة العادية فال جيوز للمرأة أن تكشف عند النـساء إال مـا جـرت العـادة يف كـشفه كالوجـه 
                                    عادة النـاس وأواسـطهم يف الزمـان األول –                                                     والشعر والنحر واليدين والقدمني ونحو ذلك مما جرت العادة 

                                                                      ، وأما العورة املغلظة التي ال جيوز كشفها إال عند الرضورة فهـي مـا بـني الـرسة إىل -              خري سواء لكشفه    واأل
                                                                                           الركبة، فإن ما بني الرسة والركبة ال جيوز كشفه إال عند الرضورة وما بني ذلك، أي مـا بـني العـورة املغلظـة 

                                نقص عن الركبة فإنـه يف األصـل ال جيـوز                                                           والعورة العادية األمر الذي جيوز كشفه وهو ما زاد عن الرسة وما 
                                                                                         كشفه إال للحاجة، مثل أن املرأة تعجن يف الزمان األول تعجن بقدميها فتكشف سـاقيها وإال إن األصـل أن 
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                                                                                         املرأة ال جيوز هلا كشف ساقيها أو أن املرأة تعمل يف مهنة وحترس ذراعيها كاملني وربام بعض عضدهيا فنقـول 
                                                                   املهنة أو أرادت أن ترضع وليدها فربام ظهر بعض صدرها فنقول جيـوز للحاجـة،                      جيوز هذا للحاجة ألهنا يف 

                                                                                              وأما من فهم من الناس حينام يرى يف كالم بعض الفقهاء أن عورة املرأة عىل املرأة بني الرسة والركبة أن هـذا 
      ملعـاين، ً                                                                               ًعىل اجلواز مطلقا فهذا ال يمكن أن يقوله فقيه ناهيك أن يقوله شـخص عـارف بمقاصـد الـرشع وا

                                           وعورة املرأة عند املرأة مـن الـرسة إىل الركبـة أي   :                                                 ولذلك جيب أن نعرف كالم الفقهاء وننزله فكالم الفقهاء
ًعند احلاجة، وأما إذا كشفت شيئا من ذلك من باب التجمل وغريه فال شك أنه حرام غري جائز مطلقا ً                                                                                     ً ً .   

                                      أم الولد واملعتق بعضها كاألمة، أم الولد   :   وا                                               واحلرة كلها عورة إال وجهها وكفيها تكلمنا عنه، قال  :     يقول
ًمن هي؟ هي األمة التي وطئها سيدها وترسى هبا ثم محلت ثم ولدت ولدا سواء كـان ذكـرا أو أنثـى عمـره  ً ّ ُ                                                                                       ً ً ّ ُ
ًأكثر من ثامنني يوما سواء أكان حيا أو ميتا مادام عمره أكثر من ثامنني يوم فإن هذه األمة تكـون أم ولـد، مـا  ً ً                                                                                                 ً ً ً

َ؟ ال جيوز بيعها وال جيوز هبتها وجيوز تزوجيها وإذا مات سيدها عتقت من الثلـث، تعتـق مـن             حكم أم الولد َ                                                                             َ َ
   .                    الثلث ال من رأس املال

  -          وال رسايـة -ً                                                                     ًاملعتق بعضه أن القن يكون بني اثنني رشيكا بـني اثنـني فيعتقـه أحـدمها ويبقـى اآلخـر 
ًفأحيانا يكون هناك رساية وأحيانا ال يكون يف رساية ً                                            ً ً.  

                              إن املصيل إذا انكشفت عورته بطلـت   :                                                         نا هنا مسألة أخرية قبل االنتقال إىل املسألة التي بعدها، يقول   عند
                                            العورة الكثرية وأما اليسري فإنه يعفى، يعفى عن   :                         املراد بالعورة التي تنكشف  :                          صالته، ولكن الفقهاء يقولون

ً                              ًطن من الرسة مثال يعفى عنه، يكـون                                                           انكشاف اليشء اليسري مثل أن يظهر بعض الفخذ أو أن خيرج أسفل الب
    ألنـه   : ً                                                                                   ًمثال إذا رجل اسرتخى وهو البس إلزاره مع الرداء فظهر ما دون الرسة بقليل هذا يعفـى عنـه قـالوا

   .    يسري
   .                                             وإال العورة املغلظة وهي السوأتان فإن يسريها كثري  :    قال

ٍومن صىل يف ثوب مغصوب أو دار مغصوبة مل تصح صالته  :     يقول ٍ ٍ ٍ ّ                                           ٍ ٍ ٍ ٍ ّ.  
                                                                         هاء عندهم قاعدة؛ وهـذه القاعـدة يـرضبوهنا مـن بـاب يعنـي باسـتقراء كالمهـم بخـالف كـالم     الفق

ُ                                                                                           ُاألصوليني من الفقهاء فيها، وهو أهنم يرون أن كل فعل هني عنه فإنه ليس بصحيح، وهذه القاعـدة تكلمنـا 
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             قـولني آخـرين يف                                                 إن كل هني األصل أنه يقتيض الفساد هذا كالمهم، وذكرنـا   : َ                           َعليها قبل أن الفقهاء يقولون
                                                                                        غري هذا املوضع، فطريقة فقهاء احلنابلة أن األصل عندهم أن كل هني يقتيض الفساد، فلـام كـان النهـي عـن 
ّالصالة يف الدار املغصوبة ويف الثوب املغصوب إذا فهذه الصالة باطلة وليست صحيحة؛ هذه قاعدهتم ًّ                                                                                  ّ ًّ .   

ّا مل يتكلم املصنف عن أن الصالة يف الثـوب                                              ولبس احلرير والذهب مباح للنساء دون الرجال، طبع  :    قال ً                                    ّ ً
ّاحلرير والصالة يف الثوب املسبل هل جيوز أو ال جيوز؟ واملذهب أن الصالة يف الثوب احلرير الـذي ال جيـوز  ُّ                                                                                     ّ ُّ
ّ                                                                                      ّلبسه وصالة املسبل أهنا باطلة ليست صحيحة ما تصح الصالة، ألن النهي يقتيض الفـساد هـذا واحـد، وأن 

ِّالنهي إذا كان حلق َ ِ                 ِّ َ َ اهللا عز وجل يقتيض الفساد، وبناء عىل ذلك يعملـون حـديث الـذي جـاء وهـو حـديث ِ ْ ْ ُُ َِّ ً َّ                                                                   َ ْ ْ ُُ َِّ ً َّ
ّحذيفة أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال ّ ّ َّ                                  ّ ّ ّ ً فـدل عـىل أن املـسبل إذا كـان عاملـا )١( »                  ال يقبل اهللا صالة مسبل «  : َّ ُ َّ                              ً ُ َّ

  .         ال حيل لهً                                                           ًباحلكم متعمدا له؛ فإن صالة غري صحيحة وكذا من تعمد لبس احلرير مما
ّولبس احلرير والذهب مباح للنساء دون الرجال ملا ذكره من حديث النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم   :    قال ّ ّ َّ َ                                                                               ّ ّ ّ َّ َ

  . »ٌ                                ٌهذان حرام عىل ذكور أمتي حل إلناثها «  :    قال
ّ                                                                              ّإال عند احلاجة كسن الذهب وأنفه ونحو ذلك هذا بالنسبة للـذهب، وبعـض الفقهـاء يتوسـع يف   :    قال

                                                                           ه، بعض الفقهاء يتوسع، والقاعدة أن الذهب جيوز يسريه للحاجة، وبعضهم يتوسع به يف ُ                ُالذهب املحتاج الي
                                                                                       صور متنوعة، وذكر الشيخ تقي الدين يف املجلد األول من الفتاوى الكـربى كثـريا مـن الـصور التـي نزهلـا 

              كة فيـه كـام أذن                     أن يلبس املرء احلرير حل  : ُ                                                         ُوتوسع الشيخ يف هذا األمر، من احلرير الذي استثني للحاجة قالوا
ّالنبي صىل اهللا عليه وسلم لبعض أصحابه أن يلبسوا احلرير ألهنم يكن عنـدهم ثـوب أو قـامش يناسـبهم يف  ّ ّ َّ                                                                                     ّ ّ ّ َّ
                                                                                         ذاك الزمان إال احلرير، أما يف زماننا هذا فإنه توجد أقمشة أخرى غـري احلريـر مـن الـصناعيات وغـريه مـن 

   .                                        حلرير فإذا وجد بدله فإنه ال جيوز، هذه صورة                                               النايلو الذي قد يكون أنسب للذي فيه حكة من هذا ا
                                              األعالم يف الثوب، وذلك أنه يف الزمن األول كانـت جتعـل   :                                    الصورة األخرى مما جيوز عند احلاجة قالوا

ُ                                                                                        ُأعالم يف طرف الثوب جتعل أعالم مثل هذا، هذا يسمى علم، هذا الذي يعمل عىل البشت أو العباءة يسمى 
ّ                                                                     ّن احلرير ألن احلرير أقوى ال يتقطع من كثرة املس، بينام القامش العادي مـع كثـرة                        علم، هذا العلم جيعلونه م

                                                
 ).٤٠٨٦(ضعيف اجلامع ). ٤٠٨٦(أبو داود .  ضعيف)١(
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ّ                                                                                        ّمسه جتد أنه يتقطع ولذلك أنظر أطراف ثوبك وياقتك جتدها مهرتئة، أول ما هيرتئ الثـوب أطرافـه، ولكـن 
ّجيعل من احلرير فأباح النبي صىل اهللا عليه وسلم العلم يف الثوب أن يك  :             كانوا يقولون ّ ّ َّ                                                            ّ ّ ّ    .                  ون من احلرير وهكذاَّ

ّومن صىل من الرجال يف ثوب واحد بعضه عىل عاتقه أجزأه، ثبت عن النبي صىل اهللا عليـه وسـلم   :    قال ّ ّّ َّ ٍ ٍ                                                                              ّ ّ ّّ َّ ٍ ٍ
                                                                                        النهي؛ أن املرء يصيل يف الثوب الواحد ليس عىل عاتقه منه يشء، ومن ذلك أخـذ الفقهـاء رمحهـم اهللا تعـاىل 

                                                    أن يسرت أحد عاتقيه، ويكون سرته ألحد عاتقيه إما بأن جيعل                                     وهذه من مفردات املذهب أنه جيب عىل املصيل 
ًثوبا آخر عىل عاتقه فإذا صىل بإزار أن جيعل عىل عاتقه منه رداء، جيعل رداء عىل عاتقيـه قـالوا ّ ً                                                                                  ً ّ           لـو أن جيعـل   : ً

    جيعـل ً                                                                                       ًحبال أي بمقدار احلبل عىل أحد العاتقني، واألمر الثاين لو مل يكن عليه إال ثوب واحد فإن استطاع أن 
ًطرفا واحدا عىل عاتقه فليجعله ملا ثبت يف الصحيحني كام ذكرت لكم من احلديث ً                                                                 ً ً .   

  .ّ                                                                      ّومن صىل من الرجال يف ثوب واحد بعض ثوبه عىل عاتقه أجزأه ذلك أي أجزأه الصالة  :    قال
    فإن   :                                                                                  ثم بدأ الشيخ بذكر أحكام من فقد هذا الرشط وهو الذي فقد السرتة وهو رشط سرت العورة، فقال

  .                         جيد إال ما يسرت عورته سرتها مل
                                                                                         بدأ يف احلالة األوىل وهو الذي مل جيد ما يسرت به عاتقه، عنده ما يسرت به عورتـه لكنـه مل يـسرت بـه عاتقـه 

   . ُ                              ُيكفيه وتصح صالته وال يمنع من ذلك  :      فنقول
              مجيع العـاتقني                                                                         فإن مل يكفي مجيعها أي إن مل تكفي العورة جلميع العاتقني؛ فإن مل تكفي العورة لسرت  :    قال

   .                                                     سرت الفرجني ألن الفرجني مها من العورة املغلظة التي جيب سرتها  :    قال
َ                                                                             َفإن مل يكفيهام؛ سرت أحـدمها، خيتـار أي الفـرجني يـسرت، والـذي اسـتقر عليـه املتـأخرون أن أوىل   :    قال

   .  ىل                                                                            الفرجني بالسرت هو الدبر ألن القبل ينضم يف حال الركوع والسجود وغريه فيكون الدبر أو
ٍفإن عدم املصيل السرتة بكل حال؛ قال  :    قال َ ِ َ                               ٍ َ ِ ًصىل جالسا يومئ بالركوع والسجود، فيـسقط القيـام ملـن   : َ ّ                                               ً ّ
   . ً         ً كان عاريا
َوإن صىل قائام جاز أي صح، فيجوز له أن يصيل يف احلالتني، مل؟ قال  :    قال ً ّ                                                       َ ً                       ألن هـذين األمـرين اسـتويا   : ّ

ّيا، وإما أن يرتك القيـام يف الـصالة فيـستوي األمـران ّ                                          ّإما يسرت بعض جسده وحتى ال يتأذى من الصالة عار ً                                             ّ ً
   . ً                               ًعنده، هذا طبعا إذا كان بمحرض أحد
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ًفإن مل جيد إال ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صىل به وال إعادة عليـه، هـذه املـسألة مهمـة جـدا، نحـن   :    قال ً ًّ                                                                                  ً ً ًّ
                  ه أن األصـل يف الـرشوط                                واألصل عند الفقهاء وأظن أين قلتـ-            انتبه معي -ّ                       ّنتكلم اآلن عن رشوط الصالة 

ّعند الفقهاء أن الرشط إذا ترك عمدا أو سهوا أو جهال بطلت الصالة وبطل كل يشء يرشط لـه سـواء أكـان  ً ً ً                                                                                       ّ ً ً ً
ًمن رشوط الصالة أو رشوط الوضوء أو رشوط احلج وغريه، فالرشوط ال يعذر فيهـا بـالرتك ال جهـال وال  ّ                                                                              ً ّ

ًن الشخص إذا صىل يف ثـوب فيـه نجاسـة وكـان عاملـا  إ  : ً                                         ًنسيانا، هذا األصل عندهم، ولذلك فإهنم يقولون ّ                                         ً ّ
                                                                                          بالنجاسة فيها ثم نسيها فإنه يف هذه احلالة تبطل صالته، هذا كالم الفقهـاء، وسـأعود لكـالم املـصنف بعـد 

ّقليل، وكذا إذا كان جاهال باحلكم ال جاهال بالعني، فكان يظن أن الصالة بالنجاسة جتـوز؛ نقـول ً ً                                                                                ّ ً        ال يعـذر   : ً
ّأمران، وإنام محل احلديث أنه صىل النبي صىل اهللا عليه وسلم حيـنام صـىل يف نعليـه ثـم خلعهـام ً            ًهبا إذا هذان  ّ ّّ ّ َّ ِ ُ                                                                           ّ ّ ّّ ّ َّ ِ ُ

  :                                                                    محلوه عىل إذا مل يعلم بالنجاسة إال يف أثناء الصالة، فيقولون يف هذه احلالة)١( »ً                   ً إن جربائيل أتاين آنفا «  :     وقال
                                        ذهب ذكرناه قبل قليل وأما املـصنف فإنـه نظـر                                                  صحت، هذا كالم الفقهاء وأما املصنف له كالم آخر هذا امل

ُللحديث ورجح قوال هو األقرب لظاهر النص وهو أنه يعفى يف احلالتني ً                                                         ُ                           عن اجلهل باحلال وعـن النـسيان   : ً
  .ً     ً مطلقا

ًواملصنف له رأي آخر وهو أنه يرى أن الذي صىل بثوب نجس وكان جـاهال بوجـود النجاسـة أو كـان  ّ                                                                                 ً ّ
ُعاملا هبا ثم نسيها فإنه ي ً                        ُ ُلظاهر النص، النبي صىل اهللا عليه وسلم عفـي عنـه فخلـع نعلـه فلـم   :             عفى عنها قالً ّ ّ ّ َّ                                                        ُ ّ ّ ّ َّ

                                                                             هذه اجلملة أنا تقدمت ذهب نظري ألربعة اسطر سأرجع للجملة األوىل التي قلتها ثـم أعـود  (          يبطل صالته 
    ).   هلا

ّومن مل جيد إال ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صىل فيهام وال إعـادة   :           يقول الشيخ ً ً ً ً                                                     ّ ً ً ً                  انظـر هـذه مـسألة -     عليـه ً
ً وهي ومل جيد إال ثوبا نجسا أو مكانا نجسا؛ ملاذا نص عىل التفريق بني الثوب واملكـان؟ ألن الفقهـاء -     مهمة  ً ً ً                                                                                      ً ً ً ً

ّاملتأخرين يفرقون بني الصالة بالثوب النجس والصالة باملكان النجس، فيقولون ّ ُِّ                                                                  ّ ّ ًمن مل جيد إال ثوبـا نجـسا   : ُِّ ً                     ً ً
ّ ومن مل جيد إال مكانا نجسا صىل فيـه وال إعـادة عليـه، قـالوا-              إعادة الصالة -ّ                       ّفصىل فيه جيب عليه إعادته  ً ً                                                   ّ ً ً :  

                                                               أنا سأذكر املسألة ثم الفرق ثم نحاول أن نقول إن هـذا الفـرق ملغـي -                               والفرق بني املسألتني عند املتأخرين 
                                                

 ).٢٨٤(اإلرواء ). ٦٥٠(أبو داود . صحيح )١(
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              أن يـصيل يف بقعـة                                ألن الذي يـصيل يف بقعـة نجـسة ال يمكـن   :                          ، والفرق بني املسألتني قالوا-            كام رآه املؤلف
                                                                                        غريها هو يف مكان حمبوس فيه أو رجل مريض ال يستطيع احلركة، املكان الذي يصيل فيه ال مكان له غري هذا 
   إن   : ً                                                                                         ًاملكان النجس ال بديل له بينام الثوب النجس له فيه بديل وهو أن يصيل عاريا ولذلك املتأخرون يقولـون

ّمن صىل يف ثوب نجس ومل جيد غريه أعاد ومن صىل ّ                                      ّ ً                     ًألنه ترك رشطا مع قدرته   :                          يف مكان نجس ال يعيد قالواّ
ًعىل ما عفي عنه وهو الصالة عاريا، هذا كالمهم، املصنف رمحه اهللا تعـاىل يقـول ّ                                                                ً                    أنـه ال فـرق بـني الـسرتة   : ّ

                                 رشط سرت العورة يساوي الصالة مع رشط -       انظر –ّ                ّألن الصالة مع ترك   :                            النجسة وبني املكان النجس، قال
           إن األوىل مـن   :                                                               جود النجاسة، وليس أحد الرشطني بأوىل من اآلخـر، بيـنام املتـأخرون يقولـون   و)١( )   عدم (

   . )٢( »                                      ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ «                                    الرشطني ماذا؟ هو اجتناب النجاسة لعموم 
ّومن مل جيد إال ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صىل فـيهام، تعليلـه مـاذا؟ أن األمـر إذا  :    قال ً ً ً ً                                                                     ّ ً ً ً               ضـاق اتـسع وال ً

  .ً                     ًيكلف اهللا نفسا إال وسعها
                                                                                      وال إعادة عليه، هذا لكي يبني أن اجتهاده خيالف قول الفقهاء يف الثوب النجس فإن الفقهاء يـرون   :    قال

ٍأن من صىل يف ثوب نجس مل جيد غريه جتب عليه اإلعادة ّ                                          ٍ ّ .   
                           ته، أما الطهارة من النجاسـة                                                     الرشط الرابع الطهارة من النجاسة يف بدنه وثوبه وموضع صال  :          قال الشيخ

َّفدليله قول اهللا عز وجل  َّ                     َّ ِّوثيابك فطهر ﴿َّ َ َ ََ َ َ ِ           ِّ َ َ ََ َ َ                                                    وال يلزم املصيل أن يطهر كل يشء وإنام يلزمه أن يطهـر ثالثـة   ، )٣( ﴾ِ
   .                                    أشياء فقط وهي بدنه وثوبه وموضع صالته

                 هو بدنـه املتـصل بـه                                                                           نبدأ بأول هذه األمور الثالثة وهي بدنه، واملراد ببدن املصيل الذي يطهره هو ماذا؟ 
                                                                                            من جلده ومن شعره وفيام معناه، ونحن قلنا إن تطهري البدن يكون بأحد أمرين إمـا بالغـسل أو باالسـتجامر 
                                                                                           إذا مل جياوز حمله املعتاد، االستجامر إنام هو خاص بذلك املوقع فقط وما عدا ذلك فال بد فيه مـن الغـسل كـام 

   ).  مة            كلمة غري مفهو (ً                          ًسبق، إذا هذا هو البدن وهو 

                                                
 .وهي مطلوبة كام ال خيفى) عدم( يف األصل مل يذكر الشارح حفظه اهللا لفظة )١(
 ).٦٩٥٤( صحيح البخاري )٢(
 .٢: املدثر) ٣(
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ًيف بدنه ويف ثوبه، إذا البد من الطهارة من النجاسة يف الثوب، وقد ذكر الفقهاء ضـابطا   :               األمر الثاين قال ً                                                                             ً ً
ً                                                          ًإن الثوب هو كل ما يتحرك بحركة املصيل، وبنـاء عـىل ذلـك فـإن املـصيل   :                             للثوب البد من مراعاته، فقالوا

                                         ته التي عليـه ويلزمـه أن يطهـر نعلـه ألن نعلـه                  ويلزمه تطهري عامم-                   قميصه الذي يلبسه -                يلزمه تطهري ثوبه 
ً                                                                           ًكذا ما ربط به إذا كان فيه نجاسة مما يتحرك بحركته فإنه يف هـذه احلالـة يـسمى ثوبـا   :                    يتحرك بحركته، قالوا

   .           فيجب تطهريه
ّوموضع صالته، والفقهاء أيضا حدوا موضع الصالة التي جيـب تطهريهـا فقـالوا  :    قال ً                                                               ّ ّ           ّإن حـد موقـع   : ً

ً                                                                           ًوضع العقبني حال القيام حينام يكون الشخص قائام؛ موقـع عقبيـه يبتـدأ املوضـع الـذي جيـب ّ          ّالصالة من م
                                                                                         تطهريه إىل منتهى جبهته حال سجوده هذا هو املوضع الذي جيب تطهريه وما بني ذلك مما تصله يداه يعني يف 

          سـة فلـو أن                      وإن مل يبـارش جـسده النجا  :                                                   موضع السجود، هذا املوضع هو الذي جيـب تطهـريه فقـط، قـالوا
ّ                                 ّال تصح الصالة ألن هذه بقعة كاملة جيـب   :                                                       النجاسة كانت بني يديه وركبتيه حال السجود ومل يلمسها نقول

                                                                                            تطهريها، ويف املقابل لو أن النجاسة كانت يف قبلة املصيل وليست مالصقة جلبهته ولو أن بينه وبينهـا أصـابع 
        إن صـالته   :                               له ولـيس بينـه وبينهـا حائـل فنقـول                                               أصبعني أو ثالثة أو كانت النجاسة عن يمينـه أو عـن شـام

                                                                                           صحيحة مل؟ ألن املطلوب من التطهري إنام هي البقعة وهذا معنى زائد عن البقعة، فالبقعة هـي املوقـع الـذي 
                                      إن صـالته صـحيحة ألن املقـصود مـن الطهـارة أو   :                                               يصيل به فقط فلو كانت النجاسة بينه وبني سرتته قلنـا

   . ّ       ّصالة فقط                         التطهري من النجاسة موضع ال
ّإال النجاسة املعفو عنها، هناك نجاسات معفو عنها سبق، وهو كام ذكر املصنف وهو الـدم وقليـل   :    قال ّ                                                                                  ّ ّ

                االسـتجامر باملنـديل   : ً                                                                    ًاملذي هذان اثنان، وهناك أيضا غري هذين االثنني مثـل بـاقي االسـتجامر، نحـن قلنـا
                                       لنجاسة التي تكون باقية من االستجامر تبقـى                                                     واحلجارة ونحوها هي إزالة حكم اخلارج من السبيلني، فهذه ا

ٌرائحة ويبقى أثر قطعا بعد االستجامر البد يبقى يشء؛ هذه معفو عنها، وكذلك الدم القليـل وكـذلك يـسري  ً                                                                                         ٌ ً
ًاملذي القليل بناء عىل اختيار املصنف يف مسألة املذي، إذا قوله كيسري الدم ونحوه، نحوه هو املـذي باختيـار  ً                                                                                              ً ً

   .                                                                بقى بعد املسحات املوقيات يف االستجامر فإهنا بإمجاع أهل العلم معفو عنها               املصنف ومثل ما ي
ٌإن صـىل وعليـه نجاسـة مل   :                                                               بدأ الشيخ بذكر اجلملة التي ذهب هلا وهيل قبل قليل ورشحتها وهي قـالوا ّ                    ٌ ّ
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ّيكن علم هبا أو علمها ثم نسيها فصالته صحيحة، دليل ذلك أن النبي صىل اهللا عليه وآلـه وسـ ّ َّ َّ ِ َ                                                                              ّ ّ َّ َّ ِ ّ         ّلم صـىل ثـم َ
               إن جربائيـل أتـاين  «  :                                                                         خلع نعليه فخلع الصحابة نعاهلم ثم ملا انفتل من صالته صلوات اهللا وسالمه عليه قال

ّ أي فيه نجاسة، وهذا احلديث يدل أو حيتمل أن هذه النجاسة كان عاملا هبا النبي )١( »َّ                  َّوأخربين أن يف نعيل أذى َّ ً                                                                       ّ َّ ً
ّصىل اهللا عليه وسلم وإنام جربائيل ذكره  ّ                                 ّ ًهبا، وحيتمل أنه مل يكن عليه الـصالة والـسالم عاملـا هبـا، ففـي كـال ّ ّ ّ                                                      ً ّ ّ

ً                                                                                             ًاحلالتني يكون معفو عنها، هذا هو رأي املصنف وهو ظاهر الدليل الشك، بينام الفقهاء أرادوا أن ال خيـالفوا 
ًقاعدهتم يف أن الرشط إذا فات ولو نسيانا ال يعفى عنه فحملوا ذلك عىل إذا كان جاهال هبا، وبن ً                                                                                 ً ً          ًاء عىل ذلـك ً

ّفإن املصنف ذكر مجلتني، أي اجلملتني وافقه فيها الفقهاء املتأخرين وأهيا التي خالفـه فيهـا؟ أو نقـول ُّ                                                                                       ّ    صـغ   : ُّ
َعـدهلا أقرأهـا يل (                            مجلة املصنف عىل طريقة املتأخرين  ْ ِّ             َ ْ َوإن صـىل وعليـه نجاسـة مل يكـن علـم هبـا فـصالته   ) ِّ ِ َ ّ                                      َ ِ َ ّ

َصحيحة، وإن كان علمها ثم نسيها فصالته غ َ ِ َ                                     َ َ ِ ً                                                   ًري صحيحة، إذا فقط نريد أن نعرف، هي مجلة تظنهـا متـشاهبة َ
   .                                                                          واحلقيقة أن هذه اجلملة واجلملة التي قبلها يعني فيها العديد من املسائل الدقيقة

ّوإن علمها يف الصالة أزاهلا، مثل ما فعل النبي صىل اهللا عليه وسلم وبنى عىل صالته  :    قال ّ ّ ََّ ّ َ ِ َ                                                                      ّ ّ ّ ََّ ّ َ ِ َ .   
ّح الصالة فيها، جتوز لقول النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم حلـديث جـابر                    واألرض كلها مسجد تصل  :    قال ّ ّ َّ ّ                                                       ّ ّ ّ َّ ّ

   . )٢( »ً                         ًوجعلت يل األرض مسجدا وطهورا «     وغريه 
   :                                    إال املقربة واحلامم، واملراد باملقربة أمران  :    قال
ًوهو موضع الدفن، ولو كان قربا واحدا، فاملوضع الذي يدفن فيه ولو شخص واحـد فإهنـا   :        املقربة- ١ ً                                                                          ً ً

   .     مقربة     تسمى 
ِّ                                   ِّإن البناء املحاط الذي خصص للدفن ولو   : ِّ                                               ِّ املوضع الثاين البناء املحاط الذي خصص للدفن، فنقول- ٢

ّإنه ال يصىل فيها، ألن كلمة مقربة ومـصىل   :                                                     مل يكن يف قبة املصيل قرب وال بجانبه قرب وال حتت قدميه قرب نقول ّ ُ                                  ّ ّ ُ
ًملخصص له البد أن يكون حماطا                          املوضع، وتشمل املكان املحاط ا  :                 ومسجد تشمل معنيني ّ                         ً ّ .   

                                                                                   واحلامم، واحلامم املقصود به مكان االستحامم وليست دورات املياه التي نستعملها اآلن وإنـام املـراد   :    قال

                                                
 . سبق خترجيه)١(
 ).٣٣٥( صحيح البخاري )٢(
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                                                                                      باحلامم موضع االستحامم، وقد كانت إما عرفها أو إنام شهرت عند الناس يف الـشام وهـي موجـودة قبـل يف 
                                                                 هل احلجاز يعرفوهنا وإنام عرفها الصحابة عندما انتقلوا إىل الشام رضـوان ً                            ًبالد العرب قديام ولذلك مل يكن أ

   .         اهللا عليهم
                                                        هو موضع قضاء احلاجة وأعطان األبل، املراد بأعطـان األبـل املوضـع   : ُ                  ُأو احلامم واحلش، واحلش  :    قال

ً                    ًون عطنا ومكانا تقيم                                                                                الذي تبيت فيه ويكون فيه مقيلها ونومها ال املكان الذي فيه بعرها وإنام املكان الذي يك
ّفيه، هذه األمور األربعة ما العلة يف النهي عن الصالة فيها؟  ّ                                                      ّ ّ 

   :                                                                         أما املقربة فإن من الفقهاء من يقول أن العلة فيه النجاسة وهذا غري صحيح لسببني
                                                                           اآلدمي مسلم كان أو كافر هو طاهر فال نجاسة فيه، نعم دمه هو الذي نجس وما اخـتلط   :            أننا نقول- ١
   .                                                     وال يلزم أن يكون قد ظهر فمجرد جلده ليس بنجس هو طاهر    بدمه
ّ أن هذه النجاسة قد غطيت، فإذا كانت النجاسة قـد غطيـت فهـذا بإمجـاع أهـل العلـم أهنـا تكـون - ٢ ُ                                                                                 ّ ُ

ّ                                      ّإن العلة يف النهي عن الصالة يف املقربة إنام   : ً                                                      ًاألرض طاهرة، إذا هذان أمران ينقضان هذه العلة، ولكن نقول
ّ، ولذلك مل يثبـت أن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم هنـى عـن -                     خشية الوقوع يف الرشك -   رشك            هي ذريعة ال ّ ّ َّ                                              ّ ّ ّ َّ

ّالصالة يف يشء وإليه إال املقربة فقط، ومل يثبت عن النبي صىل اهللا عليه وسلم أنه هنـى عـن الـصالة إىل يشء  ّّ ّ ّ َّ                                                                                      ّ ّّ ّ ّ َّ
                                  م وال إليه وهذا غـري صـحيح وإن القيـاس ّ            ّوال يصىل يف احلام  :                                         غريها، الفقهاء قاسوا عىل املقربة احلامم فقالوا

                                                                                          فرق بينهام، فرق بني املقربة واحلامم ألن العلة ليست يف التنجيس وإنام العلة يف املقربة ذريعة الـرشك ولـذلك 
ّهني عن الصالة فيها وإليها، وأما احلامم واحلش فإنام هني عـن الـصالة فيـه، أمـا احلـامم فقـالوا ُّ                                                                             ّ          ألنـه مظنـة   : ُّ

ٌ                                                                             ٌملكان الذي يستحم فيه يكون مظنة النجاسة فقد يقىض فيه بول، وأما احلش فواضح أنـه حمـل               النجاسة، فإن ا
                                           إن العلة النجاسة ألن بعض الرعاة يبيـل يف موضـع   : ً                                              ً نجاسة ومكان احتضاره، وأما أعطان األبل فقيل أيضا

            ع مبيتهـا ويف ً                                                                        ًأعطان األبل وهذا أيضا غري صحيح ألن الذي يعرف األبـل فـإن الرعـاة ال يبولـون يف موضـ
ّ                               ّإن النهي عـن الـصالة يف أعطـان األبـل   : ً                                                   ًموضع أعطاهنا ألن هذا يرضها ويسبب هلا أمراضا، ولذلك نقول

ّألجل احتضار الشياطني كام جاء عند ابن حبان أن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم قـال ّ ّ َّ                                                                   ّ ّ ّ                إن هـذه أي األبـل  «  : َّ
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  .ً                   ًإذا هذه األمور األربع  . )١( »             خلقت من شيطان
                                                                                سألة أريد أن أسأل عنها ألين ذكرهتا باألخري وأريدكم أن جتاوبوين عنها، هذه املسألة أنه لـو           عندي هنا م

ّأن شخصا أتى لبقعة فوجد عليها نجاسة أليس كذلك ثم بعد ذلك فرش عىل النجاسة سجادة ثم صىل هـل  ً                                                                                      ّ ً
   .                ذكرناه قبل قليل                                                                      تصح صالته أم ال؟ نعم ألنه مل يبارش النجاسة بثوبه أو ببدنه وال ما بني ذلك فيام 

ًانظر الصورة الثانية لو أن امرئ رأى نجاسة فجعل عليها نعليه  ً                                                          ً     بـدل   :      قال-ّ                      ّ صىل عىل النجاسة بنعليه -ً
                                                     نفس اليشء أم ال؟ نعم ألن النعل لباس يتحـرك بحركتـه فيلزمـه   :                                    ما أحط سجادة أجعل بيني وبينها نعليي

ًست لباسـا وال ثوبـا ألهنـا ال تتحـرك بحركتـك،                                             تطهريه بينام هذه الـسجادة التـي تـضعها عـىل األرض ليـ ً                                     ً ً
ّفاملقصود بام مل يتحرك بحركتك املبارشة وأما ما يتحرك بحركتك وإن مل تبارشه يلزم تطهـريه ولـذلك النبـي  َّ                                                                                         ّ َّ
ًصىل اهللا عليه وسلم خلع نعليه مع أنه مل يكن يبارش النجاسة بأعضائه صـلوات هللا وسـالمه عليـه، إذا هـذا  ّ ّ                                                                                        ً ّ ّ

   . ً                  ً ألتني وهي واضحة جدا            الفرق بني املس
ّ                                                             ّاستقبال القبلة، واستقبال القبلة رشط يف صحة الصالة، وال تصح الصالة   :           الرشط اخلامس  :          قال الشيخ

ّ                                  ّال تصح الصالة فيـه يف إحـدى الـروايتني يف   :                                  وقارعة الطريق، قارعة الطريق قالوا  :                      يف قارعة الطريق، قالوا
ّنه هنى النبي صىل اهللا عليه وسـلم عـن الـصالة فيـه هنـى عـن           ألن يف ذلك أ  :                          املذهب، واملعنى يف ذلك قالوا ّ ّ ّ َّ                                               ّ ّ ّ ّ َّ

ّالصالة يف قارعة الطريق وهنى عن الصالة عىل ظهر الكعبة، والفقهاء حيملون النهي عن الـصالة عـىل ظهـر  ّ                                                                                      ّ ّ
                                                                                لعدم استقبال كامل الكعبة وإنام يستقبل بعضها ولذلك محلوا النهي هناك عىل صالة الفريـضة   :             الكعبة قالوا

ً                                                                                            ً النافلة، طبعا يف توجيه آخر للشيخ تقي الدين يرى أن املقصود من النهي عىل ظهر الكعبة عدم استقبال    دون
                                                                                               شاخص وهذه مسألة أخرى ربام سنذكرها يف استقبال القبلة بعد قليل، أما قارعة الطريق فللنهي عنها؟ فإذا 

   .               الة يف هذه احلالةّ                                                           ّوجد النهي ألن فيها أذية للمسلمني ومراعاة حلقهم فإنه ال تصح الص
ًربام حذفها املصنف لقوة اخلالف يف صحة الصالة يف قارعة الطريق بناء عـىل أن النهـي الـذي ورد عـن  ّ                                                                                  ً ّ

َالنبي صىل اهللا عليه وسلم من عمم أن النهي يقتيض الفساد قال َّ َ َّ ْ ّ ّ َّ                                                     َ َّ َ َّ ْ ّ ّ ّ                                   ّإن الصالة يف قارعة الطريـق باطلـة، ومـن   : َّ
ًا ليست بباطلة، وإذا كان حلق اهللا جـل وعـال تكـون باطلـة، قـال                              إن النهي إذا كان حلق العباد فإهن  :    قال َّ                                                    ً    إن   : َّ

                                                
 ).١٤٣٩(صحيح اجلامع ). ٧٦٩(ابن ماجه .  صحيح)١(
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ًالصالة يف قارعة الطريق تكون صحيحة لكن مع اإلثم لتفويت حـق العبـاد، وهـذه هـو الروايـة الثانيـة يف  ّ                                                                                        ً ّ
     غري                                                                                               املذهب، بيد أنه هيمنا هنا مسألة أننا عندما نقول قارعة الطريق فإننا نخص الطريق املسلوك وأما الطريق

   .                                     املسلوك فإنه جيوز اجللوس فيه وجيوز الصالة
َّ                                                                           َّالرشط اخلامس استقبال القبلة، قلنا قبل قليل إن اسـتقبال القبلـة رشط يف كتـاب اهللا عـز   :          قال املصنف

ُوحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ﴿َّ    َّوجل  ُ ُ َ ْ َ ََ ْ ْ َْ َ َُ ُُ َ ُّ ُ ْ                               ُ ُ ُ َ ْ َ ََ ْ ْ َْ َ َُ ُُ َ ُّ ُ                                           فدل ذلك عىل أنـه جيـب التوجـه للقبلـة وأهنـا رشط يف   )١( ﴾ْ
   .     لصالة ا

   إن   :                                                                                           ما املراد بالقبلة؟ املراد بالقبلة هي الكعبة، الكعبة هي التي جيـب التوجـه إليهـا، والفقهـاء يقولـون
  :                               الناس يف استقباهلم القبلة عىل نوعني

                                                                                       الذي يرى الكعبة؛ فإنه جيب عليه التوجه إىل عينها، فمن كان يف املسجد احلرام فإنـه جيـب عليـه أن - ١
                             جيب أن يكون قد ارتفع منـه شـاخص   :                                        ومن رشط العني الذي جيب أن يتوجه إليه قالوا                  يتوجه لعني الكعبة، 

      ال جيـوز   :                                                                                 جيب أن يرتفع منه يشء وهذا الرشط زاده الشيخ تقي الدين أن يكون قد ارتفع يشء ولذلك يقول
   .                                 أن تصيل إىل غري ارتفاع إن كنت تراها

                                 إنام عليه التوجه إىل اجلهـة، وقـد حكـى   :           هاء يقولون                                               إذا كان املرء بعيدا عن الكعبة ال يراها فإن الفق- ٢
                                                                                         ابن رجب يف فتح الباري إمجاع أهل العلم عىل أن غري الناظر للكعبة ال جيب عليه مـسامتة عينهـا، مـا جتـب 

  )         اجلـي يب اس (ً                                                                                 ًاملسامة بإمجاع أهل العلم، وبناء عىل ذلك لو أن امرئ كان يف جهة معينة ثم أتى هبذا اجلهـاز 
                                                                                   احلديثة الدقيقة ثم وجد أن القبلة منحرفة عن ما اجتـه إليـه مقـدار درجـة أو اثنتـني أو ثـالث           هذه األجهزة

                                                                              إنه معفو عنه ولو تعمـده ألن املقـصود االجتـاه إىل اجلهـة ولـيس املقـصود االجتـاه إىل عـني الكعبـة   :      فنقول
ّومسامتتها، دليل ذلك قول النبي صىل اهللا عليه وسلم  ّ ّ َّ                                              ّ ّ ّ      ً                إذا ً أهل املدينـة كـل )٢( »       رب قبلة               ما بني املرشق واملغ «َّ

                                                                                        ما يسمى هلم جنوب يسمى قبلة ما مل يصدق عىل املتجه أنه اجته إىل اجلنوب الغريب أو اجلنوب الـرشقي، فلـو 
ً                                                                ً االنحراف عن عني الكعبة إذا مل يكن يراهـا بدرجـة أو درجتـني أو ثالثـا أو -            وليس أخطأ –             أن املرء تعمد 

                                                
 .١٥٠: البقرة) ١(
 ).٥٥٨٤(صحيح اجلامع ). ٣٤٢(الرتمذي .  صحيح)٢(
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ًمخسا أو عرشا وربام حتى لو  ً                       ً ًزاد يسريا أيضا نقولً ً                  ً                                                    إنه يعفى عنه ألنك ما زلت متجها إىل القبلة ومثلـه يقـال   : ً
   .                         عن االنحراف من اجلهة األخرى

                                                 إن الذي ال يرى الكعبة واحد من ثالثة، فـإن كـان يف مكـة   :                        يقصد التوجه للجهة قالوا  :                 الفقهاء ملا قالوا
  :                                      مكة، فإن جهة الكعبة هـي جهـة املـسجد، قـال                                                  فإنه يتجه إىل جهة املسجد، فإن هذه اجلهة بحق من كان يف 

ً                                                                                           ًومن كان قريبا إىل مكة فإن جهة الكعبة عنده هي جهة مكة، أين مكة؟ يمني شامل فيتجه جهة مكـة، فاجلهـة 
ًمن كان بعيدا جدا عن مكة فالعربة باجلهات األربع التي ذكرناهـا قبـل   :                                   التي يتجه إىل القبلة أين مكة، قالوا ً                                                             ً ً

ً                                                                               ًاملدينة كل ما يسمى جنوبا فإهنا قبلة يف حقهم ما مل يكن جنوبا رشقيا أو غربيـا، االنحـراف ً               ًقليل، فمثال أهل 
ًقد يصل مخسة وأربعني درجة يعني عرشين درجة يمني تقريبا وعرشين درجة شامل كل هذا يسمى جهة ً                                                                                ً ً .   

  يف   :         واضـع قـال                                                                إال يف النافلة، هناك مواضع جيوز للمرء أن ال يتوجه للقبلـة، أول هـذه امل  :           يقول الشيخ
   : ً                                                                                  ًالنافلة عىل الراحلة للمسافر، إذا هي ثالثة رشوط التي جيوز فيها أن يتوجه فيها لغري القبلة

   .                                                     أن تكون الصالة نافلة، أن تكون صالة نافلة ال صالة فريضة- ١
ً أن تكون عىل الراحلة وبناء عىل ذلك فلو أن رجل مسافر كان جالسا يف مقام نقول ال جيـوز لـك أ- ٢ ً                                                                                  ً   ن ً

   .                                                            تصيل لغري قبلة بل جيب عليك أن تصيل للقبلة جيب أن تكون عىل الراحلة
ًوكذا لو كان ماشيا ولكن كثري من الرواية الثانية وهي قوية جدا أن املايش كالراكب عـىل الراحلـة،   :    قال ً                                                                                       ً ً

َولكن أغلب املتأخرين ال بد أن يكون راكبا مل؟ قالوا ً                                              َ          اهللا عنـه ً                                  ًوقوفا عند النص عند حديث ابن عمـر ريض  : ً
ّبأن النبي صىل اهللا عليه وسلم كان يتنفل عىل راحلته وهو مسافر وقـالوا ّ ّ َّ                                                              ّ ّ ّ     يف -             يعنـي املـشقة -          ألن املـسافر   : َّ

ًنزوله أكثر من املشقة يف مشيه ووقوفه يف الصالة، الذي يكون راكبا يطـول األمـد لكـن املـايش يـستطيع أن  ّ                                                                                        ً ّ
   .                          يتوقف ويصيل ركعتني ونحو ذلك

                  فإنه يـصيل حيـثام كـان   :                     إن شاء اهللا اليوم، قال  )               كلمة غري مفهومة (            سنتكلم عن -ً    ًفرا              أن يكون مسا- ٣
ً                                                                                         ًوجهه، حيث كان وجهه ال يشرتط أن يكون، وهذه اجلملة مفيدة جدا تفيدنا مسألة مهمة وهو أنه ال يشرتط 

                 ورد وروي ولكنـه ً                                                                           ًيف افتتاح التكبري لصالة النافلة أن يكون إىل القبلة، وبناء عىل ذلـك فـإن احلـديث الـذي
ّضعيف ضعفا شديدا أن النبي صىل اهللا عليه وسلم كـان يفتـتح إىل القبلـة ثـم يـسري براحلتـه احلـديث فيـه  ّ ّ َّ ً ً                                                                                      ّ ّ ّ َّ ً ً
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 ١٢٣

ّ                                                                         ّإنه جيوز للمسافر أن يفتتح الصالة وأن خيتتمها إىل غري قبلة ولـو كـان ألكثـر مـن جهـة   :        ، ونقول)١(   ضعف
   .                    حيثام توجهت به دابته

                                  العـاجز عـن االسـتقبال خلـوف، صـالة اخلـائف   :                        له التوجه عن القبلة قال                     الشخص الثاين الذي جيوز 
                                                                                      جاءت بصيغ متعددة تصل إىل سبع كلها جائزة، ولكن يسقط التوجه إىل القبلة يف صالة اخلوف يف موضعني 

   :         منها فقط
   .                                          يف موضع عند املسايفة وهو املقابلة بني العدو- ١
                                                   ان الشخص طاردا أو مطرودا، طاردا يعني يلحـق العـدو أو                 عند الطرد سواء ك  :                    املوضع الثاين قالوا- ٢

   . ً                                                                                     ًمطرودا أي يلحقه العدو أو السبع ويف هذه احلالة جيوز صالة اخلائف عىل هيئته غري متوجه إىل القبلة
   . ٍ                                                                ٍخلوف أو غريه وهو العجز عن التوجه لقبلة إال ملرض وإما لقيد أو نحو ذلك  :                   املوضع الثالث قال- ٣

ُفأينام تولوا فـثم وجـه اهللاَِّ ﴿                                    أمكنه إىل أي جهة توجه ولو إىل السامء         يصيل كيفام  :    قال ْ َ َ َّْ ََ َ َُّ ُ َ َ َِّ                      ُ ْ َ َ َّْ ََ َ َُّ ُ َ             وهـذه اآليـة مل   )٢( ﴾َ
   .                           تنسخ وإنام بقيت يف حق العاجز

                            ال تصح صـالته إال مـستقبل القبلـة   :                                                     ومن عدامها أي العاجز واملتنفل عىل راحلته يف السفر، قالوا  :    قال
ّا منها لزمته الصالة إىل عينها، وهذه سبق احلديث عنهـا قبـل قليـل، قـال            فإن كان قريب  :            ألهنا رشط، قال ً                                                              ّ    إن   : ً

ً                                                                                            ًكان بعيدا فإىل جهتها، وعرفنا أن البعيد له ثالث درجات فإن كان يف مكة فإن جهتهـا إىل املـسجد وإن كـان 
ًقريبا إىل مكة فإن جهتها بلدة مكة وإن كان بعيدا جدا فالعربة باجلهات األربع شامل جنـوب ً ً                                                                              ً ً             رشق غـرب أو ً

                                                                                          بالنسبة لنا يف الرياض هنا القبلة فاجلهة عندنا غرب جنوب ما مل يصدق عليك أنك متجه إىل غرب حمض أو 
   .                                             جنوب حمض فإنه يف هذه احلالة تكون متجه إىل القبلة

                                                                            وإن خفيت عليه القبلة يف احلرض سأل واستدل بمحاريـب املـسلمني فـإن أخطـأ فعليـه اإلعـادة،   :    قال
   :                                            إن الشخص إذا كان ال يعرف القبلة فإن له حالتني  :    لون           الفقهاء يقو
                                                       فإنه جيب عليه أن يسأل الناس وأن يـستدل بـالنظر إىل حماريـب -          يف احلارضة -                أن يكون يف احلرض - ١

                                                
 ).١٣٤٥(حتقيق املشكاة ). ١٢٢٥(أبو داود .  حسن)١(
 .٢١: البقرة) ٢(
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                                                                                  الناس فإن املساجد فيها حماريب وهذه املحاريب وجدت يف عـصور متقدمـة للمـسلمني ومـن فوائـد هـذه 
                                                                    كان يف داخل املسجد أو يف خارجه مثل املحاريب اآلن يكون خارج القبلة حمراب                        املحاريب معرفة القبلة ملن

  .ُ                                                                                ُفيعرف، أما يف الزمن األول فلم يكن املحراب يف اخلارج وإنام يكون داخل املسجد فإنه يعرف هبا
      فعليـه   : َّ                                                                        َّفإن أخطأ، يعني استدل واجتهد ظن أهنا من هذه اجلهة فإذا هي مـن اجلهـة األخـرى قـال  :    قال

                                            سواء أكان اجتهد أم مل جيتهد يعـرف العالمـات أو -       أنظر -ً                                         ًإلعادة أي مطلقا سواء أكان اجتهد أم مل جيتهد  ا
                                                           ألنـه اجتهـد وقـرص فهـو قـادر عـىل اليقـني بـسؤال النـاس وقـادر عـىل اليقـني   :                     ال يعرف العالمات قالوا

                          االجتهاد مع وجود اليقـني ال                                                             باالستدالل بمحاريب املسلمني والذهاب ملساجدهم فلام ترك اليقني ونظر يف
  .                     يقبل اجتهاده هذا كالمه

ّ                                                                                  ّوإن خفيت يف السفر اجتهد ينظر يف النجوم ينظر يف البوصلة ينظر يف غريها وصىل وال إعادة عليـه   :    قال
ً                                                                                                  ًإذا كان قد اجتهد وال إعادة عليه وإن أخطأ طبعا إذا كان قد اجتهد، أما إذا كان أخطأ من غـري اجتهـاد فإنـه 

   .     عادة        يلزمه اإل
ً                                                                                 ًوإن اختلف جمتهدان يعني سأل اثنني وكانا يف سفر مثال؛ اختلف املجتهدان يف السفر وال يعتـرب يف   :    قال

                                                  وإن اختلف جمتهدان فال يتبع أحـدمها صـاحبه، مـا يلـزم أحـد   :                                   احلرض، االجتهاد يعترب يف السفر فقط، قال
                                      جتهد الذي اكتملت عنده أدلـة االجتهـاد أن                                                        املجتهدين أن يقلد صاحبه، مثل االجتهاد يف الفتوى ما يلزم امل

  .        يقلد غريه
                                                                                 ويتبع األعمى و العامي أوثقهام يف نفسه، األعمى ألنه ال يـستطيع االجتهـاد بـالنجوم بـالنظر وال   :    قال

         هـذا هـو -                                                          واملقصود بالعامي أي الذي ال يستطيع االجتهاد يف معرفة القبلـة -                        بالريح وال بغريها والعامي 
                    يتبـع أوثقهـام يف نفـسه،   :                                                            عامي غري العامل، العامي هو غري القادر عىل االجتهاد يف القبلة، قال              العامي، ليس ال

   .                                                     الذي يرى أنه أدين وأعلم بعالمات القبلة فإنه يأخذ قوله
ّالرشط السادس النية للصالة بعينها لقول النبي صىل اهللا عليه وسلم إنام األعـامل بالنيـات، وقولـه   :    قال ّ ّ َّ َِّّ                                                                                   ّ ّ ّ َّ َِّّ
ّأي جيب تعيني الصالة، فلو أن امرئ أطلق أي صىل صالة مطلقة وقال  :       بعينها ً ّ                                                       ّ ً                         هذه جتزئني عن الفجر نقول   : ّ

ًما يصح الصالة املطلقة نافلة وأما الفريضة فيجب تعينها، أو أخطـأ يف التعيـني فنواهـا عـرصا وهـي وقـت  ّ                                                                                        ً ّ
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                       ضية اخلطـأ بـالتعيني قليلـة                                                      غري صحيح؛ فيجب تعينها بعينها، واحلقيقة أن هـذه الـصور يف قـ  :            الظهر، نقول
ًليست كثرية جدا وبناء عىل ذلك فإن بعض األخوة إذا وجد من نفسه أنه خيطئ يف هـذا األمـر كثـريا ويطـرأ  ًً                                                                                       ً ًً

ً                                                           ًإن هذا األمر منك ليس صحيحا؛ وإنام هو يف احلقيقـة وسـواس فـال تلتفـت   : ً                          ًعليه هذا األمر تكرارا فنقول
            تكـرر منـي، يف   : ً                                          ًر وليس كثري جدا، شخص قام من النوم الذي يقول                                  إليه، ألن اخلطأ يف التعيني يأيت لكن ناد

   .                                       احلقيقة هذا وسواس فال تلتفت إليه بعد ذلك
َّوجيوز تقديمها أي جيوز تقديم النية عىل التكبري بالزمن اليسري، تكلمنا عـن النيـة قلنـا فيهـا ثالثـة   :    قال َِّّ ِّ                                                                                       َّ َِّّ ِّ
   :      أشياء
  .           التلفظ هبا- ١
  .               استصحاب نيتها- ٢
  .              قتها ألول العمل      مواف- ٣
ً                                                                               ًإن التلفظ هبا غري مرشوع وأن استصحاهبا يف كامل العمل ليس الزما وأن موافقتهـا ألول العمـل   :     قلنا

َّليس بالزم وإنام هو سنة وجيوز تقدمها عليه، جيوز أن تتقدم، دخولك املسجد هي النية أنك صليت الظهـر،  ِّ ّ ُ                                                                                          َّ ِّ ّ ُ
   .               صحت صالتك وال شك  :          لنية نقولً                                        ًفلو أنك صففت يف الصف وكربت ومل تكن مستحرضا ل

ّإذا مل يفسخها، فسخ الصالة هو نية اخلروج لـيس نيـة الـرتدد وإنـام نيـة اخلـروج فيهـا، والفقهـاء   :    قال ّ ّ ّ                                                                                 ّ ّ ّ ّ
ّيستحب فسخها يف موضع واحد وهو إذا صىل املرء حمدثا وتذكر يف أثناء الصالة واستحى أن خيرج   :       يقولون ً ِ ُ ّ                                                                               ّ ً ِ ُ ّ

ً                                      ًفإنه يفسخها يف نيته، هي أصال باطلة، لكـن   :      قال-               اجلامعة من املسجد                    واستحى أن خيرج من -ّ         ّمن الصالة 
                جيب عليـه أن يقطـع   :                                                                      األفضل أن يفسخها وأال يبقى يف كل باقي صالته من باب االستغفار من فعله، نقول

   .      الصالة
   .                      باب آداب امليش إىل الصالة  :           يقول الشيخ

ُذكر يف هذا الباب اآلداب التي ترشع فعلها قبل ال ُ                                           ُ ّ                   ّيـستحب املـيش إىل الـصالة   :                   ذهاب إىل الصالة، قـالُ
                                                                  يدلنا عىل أن امليش إىل املسجد أفضل من الركوب إليه، وهذا صحيح ألنه جاء يف   :                       بسكينة ووقار، قوله امليش

ّ لكن باقي الصلوات يف معناه أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قالوا-                      وإن كان يف يوم اجلمعة -      احلديث  ّ ّ َّ                                                        ّ ّ ّ     مشى   : َّ
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                                  فدل عىل أن امليش أفـضل مـن الركـوب إىل )١( »                                      من غسل واغتسل ودنا وابتكر ومشى ومل يركب «         ومل يركب
   .               املسجد هذا واحد

ّاألمر الثاين قوله بسكينة ووقار، سيأيت احلديث عن النبي صىل اهللا عليه وسلم قـال ّ ّ َّ                                                                     ّ ّ ّ ّ                ّإذا أتيـتم الـصالة  «  : َّ
             إنـه ال فـرق بـني   :                     قـار؟ أغلـب الـرشاح يقـول                            وهل هناك فرق بني السكينة والو  )٢( »                    فأتوا وعليكم السكينة

                                     إن السكينة تكون يف احلركـات وأمـا الوقـار   :                                                      السكينة والوقار وإنام هو من باب التأكيد وقال بعض الرشاح
                                                                                           فيكون باهليئة، فاحلركات أن ال يكون فيها عبث بمشيه وال يف يديه وال يف جوارحه والوقار يكون يف اهليئات 

ًات اليمني وذات الشامل، وال يتكلم بلسانه فيكون الوقار متعلقا هبيئته متعلقا بلـسانه ُ                    ُفال يطلق نظره فينظر ذ ً                                                                             ً ً
   .                        يف منطقه ويف هيئته لعينيه

           لكـي ال يكـون   :          األمـر األول  :                                                        ويقارب بني خطاه، ودليلهم عىل املقاربة بني اخلطى أمـران، قـالوا  :    قال
ّكهيئة املستعجل ألن النبي صىل اهللا عليه وسلم قـال ّ ّ َّ                                          ّ ّ ّ               ألن الـذي يمـيش  »                             إذا أتيـتم فـأتوا علـيكم الـسكينة «   :َّ

ًمستعجال قليال أو مهروال يباعد بني خطاه ً ً                                  ً ً ً .   
ّلكي تزيد حسناته وقد ثبت عن النبي صىل اهللا عليه وسلم يف حـديث أيب هريـرة يف   :                  واألمر الثاين قالوا ّ ّ َّ                                                                   ّ ّ ّ َّ

ّ                         ّصالة كـان لـه بكـل خطـوة حـسنة                                            من تطهر يف بيته ثم خرج إىل املسجد ال خيرجه إال الـ «  :               الصحيح أنه قال
ّ، ويف اجلمعة قال النبي صىل اهللا عليه وسـلم يف حـديث أوس بـن أيب أوس عنـد أهـل )٣( »             وحميت عنه سيئة ّ ّ َّ                                                                  ّ ّ ّ َّ

               ومقاربـة اخلطـى )٤( »                                             كانت له بكل خطوة خيطوها أجر سنة صيامها وقيامها «  :                          السنن بإسناد صحيح أنه قال
                                                   ن التاموت بامليش منهي عنه، التاموت بامليش يعنـي جيعـل اخلطـوة                            برشط أال يصل للتاموت يف امليش، فإ  :      قالوا

                                                                                     ملتصقة باخلطوة وهذا منهي عنه، ولذلك تكلم ابن القـيم عـن اخلطـى املـستحبة وغريهـا، وإنـام املقـصود 
                                                                              باخلطى أن ال يمد خطوته فتكون خطوة قصرية يدخل يف عموم احلـديث واحلـديث ال شـك أن فيـه فـضل 

ًيرد حديث عن النبي صىل اهللا عليه وسلم رتب فضال عظيام جدا عىل عمل يسري جدا   مل   :                 عظيم حتى إنه قيل ً ّ ّ ّ َّ                                                                  ً ً ّ ّ ّ َّ
                                                

 ).٦٤٠٥(صحيح اجلامع ). ٣٤٥(أبو داود .  صحيح)١(
 ).٦٣٦( صحيح البخاري )٢(
 .بنحوه) ٦٦٦( صحيح مسلم )٣(
 ).٦٤٠٥(صحيح اجلامع ). ٣٤٥(أبو داود .  صحيح)٤(
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                                                                                       مثل ما جاء يف حديث أوس ابن أيب أوس احلديث الذي ذكرناه قبل قليل أن بكل خطوة أجـر سـنة صـيامها 
    .                                                                                   وقيامها يقول هذا أعظم حديث بالفضائل من حيث ترتيب الفضل العظيم عىل العمل اليسري هو ذلك

                                                                             ال يشبك بني أصابعه لعدد من األحاديث التي وردت يف النهي عن التـشبيك بـني األصـابع منهـا   :    قال
  .ّ                                                                          ّحديث ابن عباس يف النهي عن من خيرج من املصىل ومنها مطلق النهي عن التشبيك يف املصيل

   : ّ                                      ّوتشبيك املصيل أصابع يف الصالة عىل ثالث درجات  :     يقول
   . ّ                                            ّالة، تشبيكها أثناء الصالة هو أشد أنواع التشبيكّ                         ّ أشدها كراهة يف أثناء الص- ١
ّ إذا كان يف املـسجد ينتظـر الـصالة لقـول النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم - ٢ ّ ّ َّ ّ                                                        ّ ّ ّ َّ                     فإنـه يف صـالة مـا انتظـر  «ّ
  .)١( »     الصالة
  . »ً                           ًإذا خرج من بيته قاصدا املسجد «                حديث ابن عباس - ٣

ّ                                  ّا انقضت الصالة جاز التـشبيك حلـديث أيب                                                 وهي عىل الكراهة يف الشدة بحسب التوايل الذي سبق، فإذ
ًهريرة أن النبي صىل اهللا عليه وسلم ملا انفتل من صالته شبك بني أصـابعه كهيئـة املغـضب، إذا املقـصود يف  ّ ّ ّ ّ ّ َّ                                                                                        ً ّ ّ ّ ّ ّ َّ

ّالنهي عن التشبيك يف الصالة وما قبل الصالة ال ما بعد الصالة ّ                                                     ّ ّ .   
ْالذي خلقني فهو هي ﴿       بسم اهللا   :        ثم يقول  :    قال َ َ ُ َ َِ َِ ََّ                 ْ َ َ ُ َ َِ َِ ِدينََّ ِ    ِ ٍإال مـن أتـى اهللاََّ بقلـب سـليم ﴿          إىل قولـه  ﴾ِ َِ َ ٍَ ْ َِّ َ َ ْ ِ           ََّ            ٍ َِ َ ٍَ ْ َِّ َ َ ْ    ثـم   )٢( ﴾ِ
ًاللهم أين أسألك بحق السائلني عليك وبحق ممشاي هذا؛ فإين مل أخرج أرشا وال بطـرا وال ريـاء وال  «  :     يقول ً                                                                                 ً ً

       يغفـر                                                                                    سمعة؛ خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذين من النار وأن تغفر يل ذنويب فإنـه ال
                                                                          ، هذا احلديث الذي رواه املصنف أو ذكره املصنف هو رواه أمحد والنسائي من حـديث أيب  »             الذنوب إال أنت

ً                                                                                  ًسعيد اخلدري ريض اهللا عنه وهذا احلديث جاء عن طريق عطية العويف عن أيب سـعيد وعطيـة كـان مدلـسا 
                    فـإن تفـرد عطيـة هبـذا ُ                                                             ُيروي عن أيب سعيد اخلدري ويروي عن شخص غري ثقة يكنى بأيب سـعيد ولـذلك

َّ                                                                     َّولكن معنى احلديث صحيح فإن قول املرء أسألك بحق الـسائلني هـو حـق أحقـه اهللا عـز   .            احلديث يضعفه

                                                
 ).٤٤٢(صحيح اجلامع ). ٥٦٢(أبو داود . ح صحي)١(
 .٨٩: الشعراء) ٢(
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َأمن جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء ﴿َّ                                    َّوجل عىل نفسه وهو إجابة دعاء السائلني،  ُّ َّ َُّ ِ ْ َ َ ُ َ ُ َْ ْ َُ َِ ُْ ِ َ                                   َ ُّ َّ َُّ ِ ْ َ َ ُ َ ُ َْ ْ َُ َِ ُْ ِ َوإذا سألك  ﴿  ، )١( ﴾َ َ َ َ َ ِ َ          َ َ َ َ َ ِ َ
ِعبادي عني فإ َ ِّ َ ِ َِ             ِ َ ِّ َ ِ ِين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعانَِ َ ْ َِّ َ َ ُ ٌَ َِ ِ َّ َ ِ ُ ِ                                ِ َ ْ َِّ َ َ ُ ٌَ َِ ِ َّ َ ِ ُ                                           املقصود أن هذا حق أوجبه اهللا عىل نفسه وهذا من    ف)٢( ﴾ِ

َّسؤال اهللا عز وجل باألعامل الصاحلة التي أوعد اهللا عز وجل بالثواب وليس من السؤال بالذوات ََّّ َّ                                                                               َّ ََّّ َّ .   
       ابـن أيب   )               كلمة غـري مفهومـة (          عمر وهو                                                      هو قضية األذكار بعض أهل العلم يتساهل فيها، حتى قال أبو

                                                                     ما ورد حديث فيه دعاء إال أتيت به وجربته، األحاديث وإن كان يف بعضه مقـال؛   :                  عمر صاحب الرشح قال
   .                                         فبعض أهل العلم إذا كان فيها أدعية يتساهل

ّفإذا سمع اإلقامة مل يسع إليها لقول النبي صىل اهللا عليه وسلم   :    قال ّ ّ َّ                                                       ّ ّ ّ                   ة فال تأتوها وأنتم ّ              ّإذا أقيمت الصال «َّ
             فدل ذلك عـىل  »                                                        وأتوها وعليكم السكينة؛ فام أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا-                أي ال تستعجلون -      تسعون 

   .                                                      أن املرء يعني يأيت إىل الصالة بالسكينة لكي يكون أتم خلشوعه
ّوهـذا نـص حـديث النبـي صـىل اهللا   ) ّ                                  ّفإذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة   : (   قال ّ َّ                         ّ ّ ّ            ّعليـه وسـلم يف َّ

                                      إن املراد هبذا احلديث واجلملة التي أوردها   : ّ                                                    ّالصحيحني أنه إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة، ونقول
ّاملصنف ابتداء سنة املراد ابتداء سنة، الفقهاء يقولون َُّ ُ                                                 ّ َُّ َّفال صالة أي فال ابتداء سنة إذا حـرضت املكتوبـة، ال   : ُ ُ                                           َّ ُ

ُيبتدأ سنة وأما إذا كان يف س ُّ                           ُ َّنة ثم أقيمت الصالة فإن األفضل يف حقه عدم قطعها لقول اهللا عـز وجـل ُّ َّ ّ َّ                                                           َّ َّ ّ َوال  ﴿َّ َ   َ َ
ْتبطلوا أعاملكم َُ َ ُْ َ ِ ْ ُ              ْ َُ َ ُْ َ ِ ْ       إال أن   :                                                                ولكن يتمها رسيعة إال أن خيشى أن تفوته اجلامعة، أو بعـض أهـل العلـم يقـول  )٣( ﴾ُ

ّ                        ّ إذا أقيمت الصالة فال صـالة          إن املقصود  :                                                       خيشى أن تفوته الركعة األوىل أو تكبرية اإلحرام، ولذلك يقولون
   .                                                                  إال املكتوبة أي إنشاء صالة أخرى من النافلة وإن كانت من السنن الرواتب

ُفإن إن أتى املسجد قدم رجله اليمنى يف الدخول، وهذه ذكرنا قاعدهتا قبل؛ أن من كـان مـن بـاب   :    قال ْ َ                                                                                   ُ ْ َ
ُالتكريم قدمت اليمني وما كان ضده قدمت الشامل، وأما ما كان من ب ُ                                                           ُ              ذاك كان مـن -                اب تكريم األشخاص ُ

ّ وأما ما كان من باب تكريم األشخاص فإنه يقـدم األكـرب، ولـذلك النبـي صـىل اهللا -                 باب تكريم األعضاء  ّ َّ ُ                                                                   ّ ّ َّ ُ

                                                
 .٦٢: النمل) ١(
 .١٨٦: البقرة) ٢(
 .٣٣: حممد) ٣(
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ّعليه وسلم ملا حرض عنده أقوام يتكلمون يف قصة اللعان قال ّ                                                   ّ ّكرب كرب، وكذلك النبي صىل اهللا عليـه وسـلم   : ّ ّ ّ ّ َّّ                                   ّ ّ ّ ّ َّّ
ّكرب كرب  :             لسواك قال له                      يف حديث ابن عمر يف قصة ا ّ      ّ                       فـام كـان مـن بـاب تكـريم -                 احلديث يف الصحيح -  )١(ّ

ُ                                                                             ُاألشخاص يقدم األكرب إال إذا وجدت خصومة واستوى الشخصان يف االستحقاق فـال يوجـد هنـاك مـن 
  ه                                                                                                 باب التقدير؛ فإنه يقدم األيمن مثل املتداعيان إذا تداعيا أمام القايض ومل يعرف املدعي من املدعى عليه فإنـ

ّيقدم األيمن منهام، ومثله حديث ابن عباس حينام كان عن يمني النبي صىل اهللا عليه وسلم وعن يساره رجل  ّ ّ َّ                                                                                         ّ ّ ّ َّ
ّمن املهاجرين فلام رشب النبي صىل اهللا عليه وسلم هناك منازعه يف سؤر النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم فإنـه  ّّ ّّ ّ َّّ َّ                                                                                      ّ ّّ ّّ ّ َّّ َّ

ّفأراد النبي صىل اهللا عليه وسـلم أن يعطـي املهـاجري   -                        منازعة بني هذين الرجلني -                مبارك ويف هذا رشف  ّ ّ َّ                                            ّ ّ ّ َّ
ً                  ًال نؤثر بـسؤرك أحـدا   :                                                                           ويف رواية أخرى أراد أن يعطي أبا بكر وعن يمينه أعرايب فستأذن من عن يمينه فقال

  .                                       فهذا لوجود املنازع وليس جمرد مطلق التكريم
ّبسم اهللا والصالة والسالم عىل رسول، اهللا اللهم اغ  :           يقول الشيخ ّ                                         ّ                               فر يل ذنويب وافتح يل أبـواب رمحتـك، ّ

                                                     مثل ذلك إال أنه يقول وافتح يل أبـواب فـضلك، قـضية البـسملة   :                             إذا خرج قدم رجله اليرسى ويقول  :    قال
   .                                  فيها كالم ولكن عموم احلديث ال بأس به

   لـة                                                          أنا ال أطيل يف باألدلة ألين قلت لكـم يف البدايـة أن مـن أراد األد-               باب صفة الصالة،   :           يقول الشيخ
                                                                                      فإنه يرجع للعدة رشح العمدة للشيخ هباء الدين املقـديس؛ عبـد الـرمحن بـن إبـراهيم املقـديس فلـذلك أنـا 

  .-                             أستعجل حلل األلفاظ وفهم املسائل 
ًباب صفة الصالة، طبعا هنا مسألة مهمة جدا، بعض اإلخوان يقول  :           يقول الشيخ ً                                                       ً                  إن بعض كتب الفقه   : ً

ً              ًليس هذا عيبـا،   :                                             ها نص، ال جيد فيها وال حديث وهذا من عيبها، نقولً                                ًال يوجد فيها دليل مطلقا ال يوجد في
ِليس عيبا فيها، ألن كتب الفقه أنواع فبعضها جعل عـىل سـبيل التجريـد، وبعـضها جعـل ألجـل التعليـل،  ُِ ُ ً                                                                                      ِ ُِ ُ ً
ِوبعضها جعل ألجل التدليل، وبعضها جعل ألجل اخلالف، أنت جيب أن تعـرف كـل كتـاب مل جعـل لـه،  ُ ُ َُ                                                                              ِ ُ ُ َُ

                                                                          خصصت جلمع األدلة النصية لكل كتاب، منها عىل سبيل املثـال الفقهـاء مـا ذكـرت لكـم عـن          هناك كتب 
ًالعدة، ومنها املمتع البن املنجى رشح املقنع، ومنها أيضا رشح هباء الدين عىل املقنع، ومنهـا أيـضا نوعـا مـا  ُ                                                                                            ً ُ

                                                
 ).٢٤٦( صحيح البخاري )١(
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                  علـت للتـدليل، هنـاك ُ                                                                      ُرشح فتح امللك العزيز لبهاء الدين البغدادي عىل الوجيز، هذه الكتب يف األصـل ج
ِكتب جعلت للتعليل، وكتب جعلت للتوضيح، وهناك كتب جعلت لسد اخلالف وهكذا ِ ُِ ُ ُ                                                                  ِ ِ ُِ ُ ُ .   

ً                                  ًاهللا أكـرب، أي قـام وصـف قدميـه متجهـا إىل   : ّ                                    ّباب صفة الصالة، وإذا قام إىل الصالة قال  :           يقول الشيخ
ّ                             ّذه هـي ركـن ال يـدخل املـرء بالـصالة          اهللا أكـرب، هـ  :             اهللا أكرب، قولة  :    قال  : ً                              ًالقبلة مستقبال بجذعه القبلة قال

   إن   :                           ومن بـاب االختـصار فقـط أقـول-           ليس بمصيل -                                            بدوهنا، فإذا مل يكرب تكبرية اإلحرام مل تنعقد صالته 
َّالسنة يف التكبري كله  ُّ                   َّ             اإلمـام أمحـد يف   : ً                 ً أن تكون حـذفا قـال-                                       سواء أكان يف اإلحرام أو تكبريات االنتقال -ُّ

ّف كالسالم، وقد ثبت عند أيب داود أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قـال         التكبري حذ  : ّ          ّكتاب الصالة ّ ّ َّّ                                                          ّ ّ ّ ّ      ّالـسالم    : (َّّ
                                   اهللا أكرب ال متد، بعض النـاس إذا أراد أن   : ّ                                               ّ فدل عىل أن السالم ال يكون فيه مد ال متد التكبري تقول)١( )   حذف

ّ                          ّطأ وخالف للسنة بل ربام يكـون                           يقول الالاااااـه أكرب وهذا خ  :                                       يكرب سواء تكبرية اإلحرام أو تكبرية االنتقال
ًقد حلن بمده مدا زائدا عن املد الذي تقبله لسان العرب وهي ست أو أربع حركات، املقـصود مـن هـذا أن  ً                                                                                         ً ً
ّالسنة يف التكبري أن يكون حذفا، بل إنه ربام يمد مدا باطال يغري املعنى كمـده اهلمـزة مـن أول لفـظ اجلاللـة  ُ ً ً ً َّ ُّ                                                                                           ّ ُ ً ً ً َّ ُّ

ٍإن يمد الباء فتكون أكبار، اهللا أكبار فتكـون مجـع كـرب وهـو   :                   آهللا أكرب أو يقولون                      فتكون عىل هيئة االستفهام ْ َ                                                   ٍ ْ َ
    مجلـة  (                                        ومنهم حممد بن حممد بن حممد الراعي األندليس –ّ                                            ّالطبل؛ فيكون تغري املعنى، وقد قال بعض الفقهاء 

            قصود أن بعض                                                     إن من فعل ذلك بطلت صالته ونص عليه غريه من الفقهاء، فامل  :           السالك قال  )         غري واضحة
ًاملدود تبطل الصالة إن كان جاهال هبا وسنتكلم عن اللحن بعد قليل ّ                                                         ً ّ.  

َّوجيهر هبا اإلمام، السنة يف اجلهر إنام يكون يف حق اإلمام قالوا  :    قال ُّ                                                     َّ                            بـسائر التكبـري ليـسمع مـن خلفـه   : ُّ
َّوخيفيه غريه، أي أن األفضل لغريه أن خيفيه لقول اهللا عز وجل  َّ                                                   َّ ِوال جتهر ب ﴿َّ ْ َ َْ َ َ         ِ ْ َ َْ َ َصالتك وال ختافت هبا وابتغ بني َ ْ ََ ْ َ َ َِ َ ِ ْ ِ َِ ُ َ َ َ                         َ ْ ََ ْ َ َ َِ َ ِ ْ ِ َِ ُ َ َ َ

ًذلك سبيال َِ َ َ ِ         ً َِ َ َ ّفاألصل يف الصالة هي الدعاء والقراءة وتشمل أيـضا الـصالة املخـصوصة التـي افتحـت   )٢( ﴾ِ ًّ                                                                     ّ ًّ
َّبالتكبري واختتمت بالتسليم، إذا السنة باجلهر وهو رفع الصوت إنام يكون لإلمام، من عدا اإلمام جيب عليـه  ُّ ً                                                                                             َّ ُّ ً

                                                                                     لفظ هبا، الواجب هو التلفظ، ولذلك حكى اإلمجاع أبو اخلطاب والشيخ تقي الدين والنـووي أن املـرء      أن يت

                                                
 ).٢٧٠٣(ضعيف اجلامع ). ١٠٠٤(أبو داود .  ضعيف)١(
 .٣٣: اإلرساء) ٢(
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ّ                                                                                   ّال يكون قارئ للقرآن وال مكربا يف الصالة إال أن يتلفظ بحرف وصوت، البد من احلرف والـصوت، وأمـا 
ًمن مل يتلفظ بحرف وصوت فإنه ال يكون متكلام هذا بإمجاع ال يكون متكلام، وبع ً                                                                  ً                     ض النـاس يقـول يف نفـسه ً

ًوأما حتريك اللسان والشفتني فليس الزما ليس رشطـا وإنـام هـو مـن لـوازم   :                      من غري حرف وصوت، قالوا ً                                                            ً ً
َّالكالم ولكن ال يلزم أن نقول سنة التحرك ليس من لوازم الكالم حركـة اللـسان والـشفتني وهـذه مـسألة  ُ                                                                                       َّ ُ

   .                     مشهورة يف كتب العقائد
ً التكبري إىل حذو منكبيه، رفع اليدين يف التكبري سنة وليس واجبـا والفقهـاء                      ويرفع يديه عند ابتداء  :    قال ُ                                                                   ً ُ
ٌ                                                                                ٌإنه مستحب يف أربعة مواضع وردت يف حديث ابن عمر وغريه، أوهلا عند تكبرية اإلحـرام وثانيهـا   :       يقولون

            عـة الثالثـة،                                                                                      عند اهلوي للركوع وثالثها عند الرفع من الركوع ورابعها عند القيام مـن التـشهد األول إىل الرك
ًهذه هي التي وردت هبا السنة، وقد ذكر الشيخ املوفق ابن قدامة ضابطا لذلك لطيفا ذكرها يف كتاب الكـايف  ً َّ ُّ                                                                                             ً ً َّ ُّ

ّ                                                                                   ّإن الضابط يف ذلك أن كل تكبرية يف الصالة ال يكون الركن الذي قبلها ركن سجود وال الركن الـذي   :     وقال
ّ                                               ّرية يف الصالة ليس قبلها سجود ولـيس بعـدها سـجود فإنـه ً                                            ًبعدها سجود فإنه ترفع فيها اليدان، إذا كل تكب

ّ                            ّ فيها، ولو تأملـت الـصالة فإنـك )١( )   رفع (                                                         ترفع فيها اليدان، فإن سبق التكبري سجود أو حلقه سجود فإنه ال 
           إن اهلـوي مـن   :                ولذلك لو قلنا-ّ                 ّ يف الصالة العادية -                                                 لن جتد إال هذه املواضع األربعة التي ترفع فيها اليدين 

َ                                                                                 َ التالوة ال ترفع فيه اليدان مل؟ ألجل أن بعـدها سـجود أو قبلهـا سـجود، ومثلـه اهلـوي إىل سـجود     سجود
   .                                                                        التالوة ومثله اهلوي لسجود الشكر سيمر معنا إن شاء اهللا بعد قليل ومثله غري ذلك

        الـصحابة                                                                                       التكبري الزوائد ترفع فيها اليدان، تكبرية اجلنازة ترفع فيها اليدان لعدم وجود السجود ولفعل 
   .               رضوان اهللا عليهم

                                                                                    يرفع يديه إىل حذو منكبيه أو إىل فروع أذنيه، هذه املسألة خالف فيها املـصنف املـذهب، مـا نقـول   :    قال
                                            له أربعة كتب، الفقهاء يعتمدون يف املـذهب كتابـه   :                            خالفوه هو، ألن املصنف قلت لكم  :                خالف؛ وإنام نقول

                                                          كثر وهو املقنع ثم بعد ذلك الكايف ثم املغني ثم بعد ذلـك العمـدة                                   األول ألهنم بناه عىل املشهور وهو قول األ
ًفأكثرها اجتهادا وترجيحا هذا ثم بعد ذلك املغني له اجتهادات وترجيحات ميزها ابـن أخيـه وهـو ابـن أيب  ً                                                                                            ً ً

                                                
 .ام ال خيفىوالصواب ما أثبتاه ك) رفع(بدال من ) تكبرية: ( يف األصل قال الشارح)١(
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   .                                                     عمر يف الرشح الكبري ميزها وأظهرها ثم بعد ذلك الكايف وغريه
َّاملشهور عند املتأخرين أن السنة يف ا ُّ                                َّ                       سأذكر لكم دليلهم ثـم -                                     لتكبري إنام هو الرفع إىل حذو املنكبني فقط ُّ

                                                إنه قد ورد حديثان حديث مالك بن احلويرث وابن عمر،   :          فإن قيل-ً                               ًأذكر دليل املصنف وهو األقرب دليال 
  د                            إن هذا من باب اهليئة وربام قـص  :                                                            حديث ابن عمر إىل حذو املنكبني وحديث مالك إىل حماذاة األذنني، قالوا

                                                                                      هبا حماذاة املنكبني وهي يف احلقيقة حماذاة األذنني، والصحيح كام ذكر املصنف رمحـه اهللا تعـاىل أهنـا صـورتان 
َّجيوز للمرء أن يفعل أهيام شاء لورود السنة هبام فهو من اختالف التنـوع، فتحـصل الـسنة يف رفعـه إىل حـذو  َُّّ ُّ                                                                                        َّ َُّّ ُّ

   .                            املنكبني وبرفعه إىل فروع أذنيه
َّإن السنة أن تكون اليـدان مقبوضـتني أو مبـسوطة أحـدمها   :                      ت رسته، الفقهاء يقولون        وجيعلهام حت  :    قال ُّ                                                َّ ُّ

                                                                                عىل األخرى أو مقبوضتني يقبض هبام الكوع هكذا، أو جيعل إحدامها عىل األخرى حلديث وائـل بـن حجـر 
ّوغريه أن النبي صىل اهللا عليه وسلم كان جيعل يده اليمنى عىل يده اليرسى ّ ّ َّ                                                             ّ ّ ّ       هـذا )٢(       يقـبض هبـام           ويف رواية )١(َّ

ّمن حيث هيئة اليدين، وأما موضع اليدين فقد رويت أحاديث مرفوعة عن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم يف  ّ ّ َّ                                                                                       ّ ّ ّ َّ
ٌ                                ٌوال يصح حـديث أن اليـدين توضـعان عـىل   :                      ، قال الشيخ تقي الدين)٣(                           حديث وائل أهنا كانت عىل الصدر

ٌ                                    ٌ الدين مجاعة من متقدمي أهل العلم، مـا ّ                                                   ّالصدر، ما يصح حديث، وقد ضعف هذا احلديث قبل الشيخ تقي
ًيصح حديث وإنام هي لفظة شاذة، وأصح ما ورد يف ذلك ما ثبت عن عيل ريض اهللا عنه موقوفـا عليـه وقـد  ّ                                                                                     ً ّ

َّروي مرفوعا بلفظ من السنة وهو إسناده صحيح ُّ ً                                        َّ ُّ                                            وهو أن جيعل املصيل يديه حتت رسته، وهـذا أصـح مـا )٤(ً
                                                

 ).٤٠١( صحيح مسلم )١(
 ).٢٢٤٧(الصحيحة . بنحوه) ٨٨٧(النسائي .  صحيح)٢(
ّ                                     أصل صفة صالة النبي صىل اهللا عليه وسلم(انظر كتاب ). ٢٣٣٦(البيهقي يف الكربى .  صحيح)٣( ّ ّ للشيخ األلباين رمحه اهللا، وقد ) ٢١٥/١) (َّ

 . ذكر رمحه اهللا هناك طرق احلديث وشواهده
ّ                                     أصل صفة صالة النبي صىل اهللا عليه وسلم(، قال الشيخ االلباين رمحه اهللا يف كتابه )٧٥٦(أبو داود . ف ضعي)٤( ّ ّ وأما وضعهام ): (٢٢٢/١) (َّ

ً                                                                                                                    حتت الرسة؛ فلم يرد فيه إال حديث واحد مسندا، تفرد بروايته رجل ضعيف اتفاقا، واضطرب فيه؛ فجعله مرة من حديث عيل، وأخرى من  ً
  ).رةحديث أيب هري

وأما ما احتجوا به من حديث عيل فرواه الدارقطني والبيهقي وغريمها واتفقوا عىل ): (٣١٣/٣(وقال اإلمام النووي رمحه اهللا يف املجموع 
 ).واهللا أعلم. تضعيفه ألنه من رواية عبد الرمحن بن اسحق الواسطي وهو ضعيف باتفاق أئمة اجلرح والتعديل
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َّ أن السنة أن تكون عىل الـرسة أو دوهنـا، هـذه األدلـة -                  الشيخ تقي الدين         كام أقر-                    يف الباب، ولذلك نقول  ُّ                                             َّ ُّ
ُاألصح إسنادا هلا، األصح إسنادا أن تكون، وقد ثبت جعل اليدين حتت الـرسة عـن عـدد مـن الـصحابة  ْ َ ً ً                                                                                  ُ ْ َ ً ً–  

                                                              منهم عيل ومل يثبت عن أحد منهم أنه جعلهـا عـىل صـدره وإنـام ورد حـديث -                       ليس واحدا؛ وإنام عن عدد 
  : ً                                                                                      ًائل، وحديث وائل كام نقلت لك عن الشيخ تقي الدين أهنا ضعيفة، إذا تكون حتت الصدر والشيخ يقـول و

                                       هذا البعقويب من فقهاء احلنابلة يف بغداد -                                                     قد نتجاوز ونتقول حتت الصدر، بل أعجب من ذلك أن البعقويب 
      وهـو -                      كتابه رشح عبادة اخلمـس                                                                من بعقوبة وهي معروفة اآلن بالبعقوبة، نسمع هبا باألخبار ومل نرها يف-

                                      ر خيالف هيئة اخلـشوع، فـإن اخلـضوع إذا جلـست  د                    إن وضع اليدين عىل الص  :      ، قال-                  كتاب مجيل بالتعليل 
ً                                                                                 ًأمام شخص خاضعا ال جتعل يديك عىل صدرك وإنام جتعلها عىل رستك أو دوهنا، هذه مسألة سـهلة أطلـت 

  .    فيها
ّن يف القيام قبل الركوع فإنه سنة فيه، وأما القيام الذي بعـد ً                                     ًطبعا وجعل اليدين عىل دون الصدر إنام يكو ُّ                                                         ّ ُّ

                                              أنه جيوز األمران، فيجوز لك أن تقبض وجيـوز لـك أن -            وهو املذهب -                              الرفع الركوع فإن اإلمام أمحد نص 
ّتسبل يديك، وأما حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه أن النبي صىل اهللا عليه وسلم هنى عن السدل فإنه حممـول ّّ ّ َّ                                                                                      ّ ّّ ّ َّ  

ً                                               ًجيوز األمران، وعندنا قاعدة عند فقهاء احلـديث عمومـا   :                                         عندهم عىل ما قبل الركوع، ولذلك املذهب يقول
َويعملها فقهاء احلنابلة باخلصوص أنه إذا تعارضت دالئل احلديث  ْ ُُ ِ                                                       َ ْ ُُ ّ              ّ فإنه حيمـل إمـا -                 احلديث ال يتعارض -ِ

                                   يح عىل احلاجة أو أننا نحمله عىل اخـتالف                   احلاظر عىل األصل واملب  :                                  إحدامها عىل احلاجة ذكرنا هذه القاعدة
           هـذا يف حالـة   : َ                                                                        َالتنوع مثلام محل املصنف حذو املنكبني وحذو األذنني، أو نحمله عىل اختالف احلال؛ نقـول

                               ؛ أنه جيوز األمـران، ألن حـديث مالـك -                   ومنها هذه الصورة -                                     وهذا يف حالة، أو نحمله عىل جواز األمرين 
   .  ه                        بن احلويرث رجع كل عضو ملحل

َّوجيعل نظره إىل موضع سجوده، السنة أن جيعل املصيل نظره إىل موضع سجوده يف كـل صـالته إال   :    قال ُّ                                                                           َّ ُّ
  ، )١(                                                                                       يف موضع واحد وهو التشهد، فقد ثبت من حديث عبد اهللا ابن الزبري أنه كان يشري بإصبعه وينظـر إليهـا

   .                                                          فاملوضع الوحيد الذي ينقل برصه عن موضع سجوده هو يف حال التشهد
                                                

 ).٩١٠(يح سنن أيب داود الكبري صح). ٩٩٠(أبو داود .  صحيح)١(
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   .                                                             ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعاىل جدك وال إله غريك  :    قال
ّإنه ثبت عن النبي صىل اهللا عليه وسلم أو نحو سبعة صيغ يف دعـاء االسـتفتاح ذكرهـا   :               الفقهاء يقولون ّ ّ َّ                                                                       ّ ّ ّ َّ

      ل هـذه                                               كلها جائزة، كـل هـذه الـصيغ جـائزة، لكـن يقولـون أفـض  :                                      ابن القيم وتتبعها يف زاد املعاد، يقولون
                                                                  أفضل هذه الصيغ هذا الدعاء وهو سبحانك اللهم وبحمدك وهو الذي جـاء مـن   :                     الصيغ، قال اإلمام أمحد

             فـإن عمـر بـن -                                عند بعض أهل العلم ال اختالف فيـه -  )١(                                      حديث أيب سعيد وهو وإن كان يف إسناده مقال
َّاخلطاب ريض اهللا عنه أمر الناس به، فأمر عمر الناس به واختياره له دل ُ َ                                                               َّ ُ                               عـىل أنـه أفـضل الـصيغ، والفقهـاء َ

ّهو أفضل الصيغ يف الفريضة فقط وأما يف النافلة وخاصة يف قيام الليـل فـإن النبـي صـىل اهللا عليـه   :       يقولون ّ َّ                                                                                   ّ ّ َّ
ّوسلم ثبت عنه ذلك ففي صحيح مسلم أن النبي صىل اهللا عليـه وسـلم كـان إذا افتـتح صـالة الليـل قـال ّّ ّ َّ                                                                                   ّ ّّ ّ َّ :  

                                                     فدل عىل صفة املالزمة، ونحن عندنا قاعدة يف فقه احلـديث أن )٢( »     رسافيل إ                          اللهم رب جربائيل وميكائيل و «
   إن   : ً                                                                       ًإذا جاء بعدها فعل مضارع دل عىل املالزمـة والديمومـة هـذا هـو األصـل، إذا فيقولـون  )    كان (     صيغة 

                                                                                   حديث عمر ريض اهللا عنه أو دعاء االستفتاح الذي اختاره عمر وذكره املصنف هنا هـو األفـضل يف صـالة 
ًة فقط، وأما النافلة فإنه يكون يف األدعية األخرى، وجيوز أن تأيت باألدعية األخرى يف الفريضة أيضا       الفريض ّ                                                                                       ً ّ

ّألنه ثبت أن بعض الصحابة دعا باالستفتاح بالفريضة فأقره النبي صىل اهللا عليه وسلم بغري هذا الدعاء ّ ّ َّ                                                                                        ّ ّ ّ َّ .   
                             لكك وغناك وال ينفع ذا اجلـد منـك                                              وهو ملكك وغناك وليس أنه جدك أبو أبيك وإنام م »         وتعاىل جدك «

   .                                             اجلد؛ وال ينفع صاحب غنى منك الغنى سبحانك وتعاىل
             ثم يقرأ وهـذه   :                                                                           ثم يقول أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، االستعاذة مستحبة عند بداية القراءة، قال  :    قال

   . ً                         ً أفضل الصيغ ألهنا أصح إسنادا
                                               اهللا الرمحن الرحيم مستحبة قبل الفاحتة وقبل كل سورة                                        ثم يقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم، قراءة بسم   :    قال

                                                                                              إال سورة التوبة؛ فإنه ال يرشع قراءهتا، ألن املتقرر عند عامة فقهاء السلف كام قال غري واحد من أهل العلـم 
ُ                                                                                        ُأن بسم اهللا الرمحن الرحيم هي آية من القرآن أنزلت للفصل بني الـسور فيـستحب قراءهتـا عنـد بدايـة كـل 

                                                
 ).٢٥٢/١(ّ               أصل صفة الصالة : ...). ّ                             إذا قام من الليل كرب؛ ثم يقول(ولكنه عن أيب سعيد بلفظ ) ٧٧٥(أبو داود .  حسن)١(
 ).٧٧٠( صحيح مسلم )٢(



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
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 ١٣٥

   .                ت آية من الفاحتة         سورة وليس
ً                                                                                 ًثم يقرأ ببسم اهللا الرمحن الرحيم استحبابا وال جيهر بيشء من ذلك أي ال جيهر بالبـسملة وال جيهـر   :    قال

                                                                                         بدعاء االستفتاح، وأما دعاء اجلهر بالبسملة فإنه قد ثبت عن غري واحد مـن الـصحابة رضـوان اهللا علـيهم 
ّصليت خلف النبي صىل اهللا  :                   إنكاره حتى قال أنس ّ َّ                    ّ ّ ّ                                             ّ عليه وسلم وأبا بكر وعمـر وعـثامن وكـان يـستفتحون َّ

                              ، بل قال بعض الـصحابة رضـوان اهللا )١(                                                      باحلمد هللا رب العاملني ومل يكونوا جيهرون ببسم اهللا الرمحن الرحيم
                                                                       أي أنه غري مرشوع، ومل يثبت أن الصحابة رضوان اهللا عليهم اجلهر بالبسملة إال أبـا   )            بني إنه حمدث   : (     عليهم

ّ اهللا عنه، وأبو هريرة سمع النبي صىل اهللا عليه وسلم جيهر هبا ليس من باب اجلهـر الـدائم وإنـام         هريرة ريض ّ ّ َّ                                                                                 ّ ّ ّ َّ
ّجهر النبي صىل اهللا عليه وسلم نوعان ّ ّ َّ                               ّ ّ ّ ُجهر مالزم وجهر ليسمع من أجل التعلـيم، مثـل مـا كـان جيهـر يف   : َّ ُ                                                     ُ ُ

                                 بالبسملة جائز ولكنه ليس من اختالف         إن اجلهر   : ً                                              ًصالة الظهر أحيانا كام يف حديث أيب سعيد، ولذلك نقول
ًالتنوع، ال نقول سنة كاختالف التنوع أي جيوز فعله وتركه أحيانا، نقول ّ ُ                                                               ً ّ                            ال هو جائز لفعل بعض الـصحابة   : ُ

                                                                                    لكن األفضل واألتم واألكمل عدم اجلهر، فام نقول إنه مـن اخـتالف التنـوع لكنـه جـائز ملراعـاة اخـتالف 
   .                                     جلهر بدعاء االستفتاح فال شك أنه غري مرشوع                             الصحابة رضوان اهللا عليهم، أما ا

ّصليت خلف النبي صىل اهللا عليه وسلم وأيب بكر وعثامن فلـم أجـد   :                       لقول أنس ريض اهللا عنه قال  :    قال ّ ّ َّ                                                     ّ ّ ّ َّ
                                                                                          أحد منهم جيهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم؛ فدل ذلك عىل أنه ال يرشع اجلهر هبا، وهذا إمجاع ليس بعده إمجاع؛ 

ّسنة وإمجاع ُ         ّ ُ .   
                                                                                       ثم يقرأ الفاحتة، واملراد بالفاحتة االبتداء باحلمدلة كام قلت لكم، ودليله أن أوهلا احلمد، يف صـحيح   :   ال ق

ّمسلم أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال ّ ّ َّ                                 ّ ّ ّ ّاهللا عز وجل قسمت الصالة بيني وبـني عبـدي نـصفني فـإذا   :    قال  : َّ َّ َّ                                             ّ َّ َّ
َّاهللا عز وجل   :                          عبدي احلمد هللا رب العاملني قال  :    قال َّ          َّ                            فـدل ذلـك عـىل أن أول آيـة مـن )٢(َّ            َّأثنى عـيل عبـديَّ

                    بسم اهللا الرمحن الـرحيم  (                                                                   احلمدلة من سورة الفاحتة إنام هي احلمد هللا رب العاملني، وأما احلديث الذي روي 

                                                
 ).٢٧٧/١(ّ               أصل صفة الصالة . ، واحلديث أصله يف الصحيحني)١٢٨٤٥(أمحد .  صحيح)١(
 .)٣٩٥( صحيح مسلم )٢(



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
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 ١٣٦

                                        ، ولذلك فإن عامة القـراء ال يعـدون البـسملة )١(                               فإنه حديث ضعيف ال يصح االحتجاج به  )              آية من الفاحتة
                                                                       قة املدنيني ال يعدوهنا، ولذلك انظر يف املصاحف قراءة نـافع املطبوعـة ال جتـد بـسم اهللا                   آية، ولذلك فإن طري

                                                                                     الرمحن الرحيم واحد، وإنام يعدون احلمدلـة؛ احلمـد هللا رب العـاملني هـي أول آيـة فيهـا، ويقـسمون اآليـة 
َّاألخرية إىل قسمني، وأما من عدها آية فهي اجتهاد منهم ألن الوقف عىل اآلية توق ْ َ ّ                                                                    َّ ْ َ ُّ                      ُّيفي وإنام عدوا الذي هـو ّ

                   فهي سبع وعـددها سـبع   )                           السبع املثاين والقرآن العظيم (                                              رقم موضع العد هذا هو الذي فيه اجتهاد، فالفاحتة 
                                                                                              بإمجاع أهل العلم ولذلك العد هذه آية أم أهنا ليست آية فإهنا التـي تكـون اجتهاديـة، والبـسملة مكتوبـة يف 

   .                                             لفاحتة؛ فظن الناس أهنا من الفاحتة وهي ليست منها                  إهنا تكتب فيه قبل ا  :               القرآن كام قلنا
                                                                                      ثم يقرأ الفاحتة، ذكرناها قبل قليل، وال صالة ملن مل يقرأ هبا كام جاء يف حديث عبادة الـذي تكلمنـا   :    قال
ّإال املأموم، فاملأموم تسقط عنه قراءة الفاحتة ملا جاء عن النبي صىل اهللا عليه وسلم يف حديث جـا  :         عنه، قال ّ ّ َّ َ                                                                                  ّ ّ ّ َّ    بر َ

ّبن عبد اهللا مرسال وله شواهد أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال ّ ّ َّ ً                                                     ّ ّ ّ َّ                                       من كان له إمام فقـراءة اإلمـام لـه قـراءة،   : ً
ًاملأموم تسقط عنه القراءة يف الرسية واجلهرية معا، وهذا قول عامة أهل العلم، اجلمهور من أهل العلم يرون  ّ ّ                                                                                               ً ّ ّ

                                                   بر الذي ذكرته قبل قليل، وانترص له الشيخ تقي الـدين يف                                          أن الفاحتة ليست واجبة عىل املأموم من حديث جا
   .                                            رسالة كاملة، ابن تيمية ينترص هلذا القول وبقوة

   .                                                                          فإن قراءة اإلمام له قراءة، كام جاء يف حديث جابر الذي ذكرناه قبل قليل عند أمحد  :    قال
                ات اإلمـام مـا هـي؟                                                             ويستحب أن يقرأ يف سكتات اإلمام وما ال جيهر فيـه، عنـدنا أول يشء سـكت  :    قال

                                                                                      سكتات اإلمام ثالثة، السكتة األوىل والثانية ثبتت يف حديث أيب هريـرة الـصحيح وهـي سـكتة قبـل قـراءة 
   .                                                                                              الفاحتة وسكتة بعد القراءة وقبل الركوع، إذا هاتان السكتتان ثابتتان يف حديث أيب هريرة ومها يف الصحيح

          ما جاء عـن   :                                      ة وقبل القراءة ودليل هذه السكتة أمران                             هناك سكتة ثالثة وهي بعد الفاحت  :               الفقهاء يقولون
ً                                                                                     ًجماهد صحيحا عليه مرسال، يعني هو مرسل من حديث جماهد، ومعلوم أن عامة فقهاء احلديث كالـشافعي 
                                                                                     ومالك وأمحد وسفيان وغريهم حيتجون باملرسل إذا عضدته شواهد وسأذكر شواهده بعـد قليـل؛ أنـه ذكـر 

                                                                    ل مرسل جماهد الثابت عنه يف السكتة الثانية، يعضد ذلك ما ثبت أن ابن عمـر ً                         ًهذه السكتة، إذا احلديث األو
                                                

 ).١١٩٠(صحيح اجلامع ). ١١٩٠(الدارقطني .  صحيح)١(
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 ١٣٧

                                                                                    وعبد اهللا بن عمرو بن العاص وغريهم كانوا يسكتون هذه السكتة، فـدل ذلـك مـن فعـل الـصحابة وهـذا 
   . ً                                                   ًاحلديث املرسل الذي ثبت عن جماهد مرسال أن هناك ثالث سكتات

                                            إن املأموم يستحب أن يقرأ يف سكتات اإلمـام ومـا ال   :   ول                               يستحب أن يقرأ يف سكتات اإلمام، يق  :     يقول
ًجيهر فيه استحبابا ال وجوبا ً                         ً ً .   

                                                                  يقرأ سورة، دلنا عىل أن املستحب أن يقرأ سورة كاملة ليست جزء من سورة،   : ً                  ًثم يقرأ سورة، قوله  :    قال
ّوهذا الذي جاءت به السنة فإن النبي صىل اهللا عليه وسلم إنام كان يقرأ غال ّ ّ َُّّ َّ                                                                  ّ ّ ّ َُّّ ً                           ًبا سـورة كاملـة إال يف موضـع أو َّ

   .      موضعني
ّ                                                       ّوال املفصل ويف املغـرب مـن قـصاره ويف سـائر الـصلوات مـن أواسـطه،  ط                تكون يف الصبح من   :    قال

   :                                                                    املفصل يبدأ من سورة ق إىل هناية القرآن، وهذا املفصل ينقسم إىل ثالثة أقسام
َّلناس، وأواسطه ما بني ذلك، والـسنة                                                طواله يبدأ من ق إىل املرسالت، وقصاره من الضحى إىل ا  :     األول ُّ                                َّ ُّ

                                                                                    أن يقرأ اإلمام يف الفجر خاصة بطوال املفصل، ويف املغرب بقصاره ومـا عـدا ذلـك وهـي الظهـر والعـرص 
                                                                                          والعشاء بأواسطه، بل ثبت أن عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه كان يرسل إىل األمصار ويأمر عامله أن يقـرؤوا 

   . َّ                                َّنة وهو أن يقرأ هبذه السور بخصوصهاُّ                             ُّذلك، مما يدل عىل تأكيد هذه الس
ُّ                                                                               ُّوجيهر اإلمام بالقراءة بالصبح واألوليني من املغرب والعشاء ويرس فـيام عـدا ذلـك، جيهـر بمعنـى   :    قال

   . ُّ                                                                     ُّيسمع اجلهر، يعني يسمع من خلفه ويرس فيام عدا ذلك، معناه أنه يسمع نفسه فقط
  .                                          الركوع الذي سنذكره إن شاء يف حمله يف األركان             اهللا أكرب، ويركع  :                        ثم يكرب ويركع، يعني يقول  :    قال
   .                                                             ثم يركع ويرفع يديه كرفعه األول، يرفع يديه مثلام ذكرنا قبل قليل  :    قال

                                  ثم يكرب ويركع ويرفع يديه، متى يكـون   :                                                        عندنا هنا مسألة مهمة وهو ما هو موضع رفع اليدين؟ هنا قال
                              أم يف أثنـاء اهلـوي أم يكـون بعـد -               ع يديـه ثـم يركـع      يرف-                                          رفع اليدين؟ هل يكون رفع اليدين قبل الركوع 

 ً                                        ًسمع اهللا ملن محده فإذا استتم راكعا رفع يديه؟  :                   الفعل، مثل أن يقول
ً                                                                              ًإن رفع اليدين متعلق بامذا؟ متعلق بالتكبري تكبرية االنتقال؛ فيكون يف حمله، إذا فيكـون   :               الفقهاء يقولون

ً                                                     ًع االستتامم قائام بداية أوله مع حال اهلوي مـع بـدايتك وأنـت                                       بني الركنني، فتكون رافع يديك بني الركنني م
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 ١٣٨

                  إن املـرء إذا مل يكـرب   : ً                                                                          ًتريد اهلوي وعندما ترفع يكون هنايته عند استتاممك قائام هذا كالمهم، حتى أهنم قـالوا
ّفيام بني الركنني ولو بعضه يعترب سنة هذا حملها فال يقضيها ألن القاعدة أن السنة ال تقىض هذا و ُّ                                                                                  ّ    .    احدُّ

             ثـم يكـرب هـذه -                            أنا بدأت يرفع يديـه ثـم يكـرب -                                   عندنا مسألة مهمة جدا يف قوله ثم يكرب   :           األمر الثاين
َّالتكبرية تسمى تكبرية ماذا؟ االنتقال، ومن السنة يف تكبرية االنتقال  ُّ                                                            َّ ً                ً أنه يكون حذفا، -                    كام ذكرنا قبل قليل -ُّ

َّاهللا أكرب، هذه هي السن  :                     أي ليس فيها مد، تقول ُّ                    َّ                   وانتبه هلذا األمـر -                                  ة، هناك أمر واجب يف تكبريات االنتقال ُّ
                                أن تكـون بـني الـركنني جيـب أن تكـون بـني   :                                                 خيطئ فيه كثري من اإلخوان، من واجبات تكبـرية االنتقـال-

  : ً                                  ًيكرب قائام لكي يسمعه الناس، فـإذا قـال  )         امليكرفون (ً                                         ًالركنني وبناء عىل ذلك بعض اإلخوان ألجل الالقط 
ًإنك إن كنـت عاملـا متعمـدا فقـد تركـت واجبـا مـن   :                            أخطأت، بل إن الفقهاء يقولون  :            ركع، نقول      اهللا أكرب ً ً                                         ً ً ً

ًواجبات الصالة متعمدا بطلت صالتك، جيب أن يكون بني الركنني، فتقول ّ                                                          ً                          وأنت هاوي اهللا أكـرب فلـو زاد   : ّ
                     صل أن تكون بـني الـركنني ُ                                                                       ُبعضها قبل القيام أو زاد بعضها بعد القيام هذا يشء يسري يعفى عنه، لكن إن األ

                     أخطأت، جيب أن تكون بـني   :                   سمع اهللا ملن محده نقول  : ً                                             ًوانتبه هلذا، بعض اإلخوان بعد ما يستوي قائام يقول
   .       الركنني
   . ّ                                                    ّويرفع يديه كرفعه األول أي إما حلذو منكبيه أو حلذو أذنيه  :    قال
ٌ                        ٌبتني واجـب يف الركـوع جيـب أن                                                       ثم يضع يديه عىل ركبتيه ويفرج أصابعه، وضع اليدين عىل الـرك  :    قال

ً                                                                                               ًتوضع اليدان عىل الركبتني، فإذا حنا ملرء ظهره ومل يضع يديه عىل ركبتيه فإنه يف هذه احلالة ال يكـون راكعـا، 
                               األمر األول انحناء الظهر، والثـاين   :                                                             ألن الركوع ال يكون ركوعا إال بفعل أمرين؛ البد أن يكون هناك أمران

ً                                                                    ً، جيب هذان األمران، هذا هو احلد األدنى من الركوع، وال بد اليدين معا يكـون                      وصول الكفني إىل الركبتني
                                                                                           يد واحدة ال جتزء؛ فيكون ركوعه باطل، وهذه مسألة مهمة جيب أن نعرفها، وهو ما هو احلد األدنى للركوع 

َّواحلد األعىل فيه، احلد األعىل هو السنة سيذكره بعد قليل املصنف، ولكن احلـد األدنـى هـو ُّ                                                                         َّ              هـذا، مـا هـو ُّ
   .                           انحناء الظهر، ووصول اليدين  :                 أمران، ما األمران

ً                                                                                  ًمن فائدة معرفة احلد األدنى فوائد كثرية جدا لكن أعطـيكم مـسألة واحـدة لـضيق الوقـت، أن بعـض 
                                                                                         الشباب يدخل املسجد ويكون اإلمام رفع ما أدري أنا ركعت قبل أن يرفع أو بعدما رفـع مـن الركـوع هـل 
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 ١٣٩

                                                                       أدركها؟ نجيب بجواب فقهي ثم نطبق، نقول أنت إذا فعلت احلد األدنى املجزئ وهـو                   أدركت الركعة أم مل 
                                                                                         احلد املجزئ من الركوع قبل رفع اإلمام فقد أدركت الركعة، معنى ذلك أنه إذا وصـلت يـداك إىل ركبتيـك 

      ل حـرف ً                                                                                   ًوانحنى ظهرك ولو يسريا ولو مل تطمئن ألن االطمئنان أمر مستقل قبل أن يرفع اإلمام قبل أن يقـو
                                                                                                السني من سمع اهللا ملن محده إن مل تكن تراه، وإن كنت تراه؛ قبل أن تراه بدأ يرتفع ألنه إذا بـدأ يرتفـع يكـون 
                                                                                          ترك الركن وبدأ بتكبرية االنتقال بني الركنني ونكون يف هذه احلالـة قـد أدركـت الركعـة، إذا فمعرفـة احلـد 

ًاألدنى مهم جدا، إذا عرفنا احلد األدنى يف الركوع  ً                                            ً َّوهذا مهم، واحلد األعىل وهي السنة سـيذكرها املـصنف ً ُّ                                            َّ ُّ
   .         بعد قليل
َويفرج أصابعه، فالسنة أن تفرج األصابع، وعندنا قاعدة  :    قال ُ َّ ُّ ّ                                                 َ ُ َّ ُّ َّأن أصابع اليدين الـسنة دائـام أن تكـون   : ّ ُّ                                   َّ ُّ

                                                                                  مقبوضة يف التكبري، أن تكون مقبوضة يف وضعها عىل ما دون الـصدر حتـت الـرسة مقبوضـة، أن تكـون يف 
                                                                                          التشهد مقبوضة، يف السجود مقبوضة، إال يف الركوع تكون مفرجة، التكبري كان يمد أصابعه وينرشها؛ يدل 
ّعىل أهنا مقبوضة، إذا املوضع الوحيد الـذي تفـرج بـه األصـابع هـو الركـوع كـام ورد يف حـديث أيب محيـد  ً                                                                                   ّ ً

   .                       الساعدي ومن حديث عائشة
   .       حينيهً                                  ًويمد ظهره، أي جيعله مستقيام ويمده وال  :    قال
َّسبحان ريب العظيم ثالثا هذا هو الكامل والسنة   :                                          وجيعل رأسه حياله، ال يطأطئ وال يرفعه ثم يقول  :    قال ُّ ً                                         َّ ُّ ً
  .     واحدة
  -               عرفنـا دليلهـا -ً                                                                ًثم يرفع رأسه من الركوع قائال سمع اهللا ملـن محـده ويرفـع يديـه كرفعـه األول   :    قال

  .        يف الطريق          بني الركنني   :                              وسمع اهللا ملن محده أين تقال؟ تقال
   .                                                      ربنا لك احلمد مأل السموات ومأل األرض ومأل ما شئت من يشء بعد  : ً                  ًفإن اعتدل قائام قال  :    قال
ً                                                                                         ًفإن اعتدل قائام، املراد اإلمام واملنفرد، اإلمام واملنفرد مها اللذان يقـوالن هـذا الـدعاء إذا اسـتويا   :     قوله

  -                                        ن التحميـد يف حقـه قـائم مقـام تكبـرية االنتقـال                         ربنا ولك احلمد يف الطريق أل  :                       قائمني أما املأموم فيقول
ً                                                                       ًولك احلمد اإلمام واملنفرد يقوهلا إذا اسـتتم قـائام، وأمـا املـأموم فإنـه يقوهلـا بـني   :      قول–             توضحت املسألة 

               هنـاك حـديث صـحيح   :                                             سمع اهللا ملن محده  كام هو رأي الـشافعية؟ ألننـا نقـول  : َ               َمل املأموم ال يقول  .       الركنني
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ّ بن عمر وحديث عائشة وغريهم أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال           حديث عبد اهللا ّ ّ َّ                                                      ّ ّ ّ                     إنام جعل اإلمام ليـؤتم  «  : َّ
  )١( »             ربنا ولك احلمـد  :                      سمع اهللا ملن محده؛ فقولوا  :         وإذا قال «                           قولوا مثلام يقول يف التكبري  »                 به؛ فإذا كرب فكربوا

ً                            ًملـن محـده، واحلـديث نـص رصيـح جـدا يف                              ربنا ولك احلمد وال يقول سمع اهللا   : ّ                       ّفدلنا عىل أن املأموم يقول
   .                 املسألة وال شك فيه

ً                                                                              ًربنا ولك احلمد مأل السامء ومأل األرض ومأل ما شئت من يشء بعد، الفقهاء أحيانـا يتتـابعون   :        هنا قال
ّعىل ذكر ألفاظ معينة يف الدعاء، مر معنا يف الزاد انتقاد أكثر من لفظة، هنا احلديث الذي ورد واملـشهور كـام  ٍ                                                                                                ّ ٍ

             والسبب يف ذلـك   :                                       إن املشهور مأل السموات وليس مأل السامء قال  :                                  ل برهان الدين بن مفلح يف املبدع قال  قا
                                                                                               أن أمحد قاله هكذا مأل السامء، فاختار أحد الروايات، فتتابع املتأخرون عىل أخذه ولكن املشهور الثابت إنـام 

َّهو يف كتب السنة مأل السموات، ولذلك جتد يف بعـض النـسخ قـد  ُّ                                                   َّ                            تكـون مـأل الـسموات التـصحيح مـن ُّ
ُاملصنف وقد تكون إذنا من املصنف بتصحيح كتابه ولذلك قد يصحح الكتاب إن وجد فيه خطأ ونحوه وال  ُ                                                                                       ُ ُ

   .            مانع من ذلك
        فقهـاء -ً                                 ً هذه املـسألة بحاجـة قلـيال إىل انتبـاه -                                  ويقترص املأموم عىل قول ربنا ولك احلمد   :          قول الشيخ
                                                                    عىل ربنا ولك احلمد ال يقوهلا املأموم التي هي ماذا؟ مأل الساموات ومأل األرض           إن الزيادة  :               احلنابلة يقولون

ً                     ً طبعا الـصواب أن تقـول -                                                                        ومأل ما شئت بعده أهل الثناء واملجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد إىل آخره، 
ّألن النبي صىل اهللا   :      قالوا           إهنا ال ترشع؟   :             ملاذا قالوا–                                             مأل السموات ألهنا األصح الثابتة األوىل من مأل السامء  ّ َّ               ّ ّ َّ

ً                            ً إذا ال تزيـدوا عليهـا، فمفهـوم  ، »             ربنـا ولـك احلمـد  :                     سمع اهللا ملن محـده فقولـوا  :        إذا قال «  : ّ             ّعليه وسلم قال
                                                                                      أنكم ال تزيدون عىل هذه الكلمة وهذا هو املشهور عندهم، ولكن هناك رواية ثانية وهي اختيـار أيب   )      قولوا (

ً                                                                   ًة يقوهلا اإلمام واملنفرد واملأموم معا، وهذا القول هو الـذي عليهـا الفتـوى                             اخلطاب الكلوذاين أن هذه الزياد
   .                                                                      من مشاخينا كلها، وظاهر النص يدل عليه لكن املصنف مشى يف كتابه عىل هذا األمر

َثم خير ساجدا مكربا ً يعني يقول اهللا أكرب وال يرفع يديه، مل ال يرفع يديه؟ لعدم ورود النص وألنـه   :    قال ً                                                                   ً                 َ ً
   .                             جود ال يرفع يديه ألن بعده سجود      بعده س

                                                
 ).٧٣٤( صحيح البخاري )١(
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ّألن النبـي صـىل   :                                                             ويكون أول ما يقع عىل األرض ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه قالوا  :             صفة اهلوي قال ّ َّ            ّ ّ َّ
ّاهللا عليه وسلم هنى أن هيوي املرء كام هيوي البعري، ودل ذلك أنه ال يرشع تقديم اليدين، ولـذلك ملـا جـاء يف  ّ                                                                                         ّ ّ

                                 ولكن يبدأ بركبتيه، وهذه املـسألة يف   :                                        من قول أيب هريرة وقيل من قول من بعده قال                      الزيادة قيل إهنا مدرجة 
ًاحلقيقة من املسائل التي فيها خالف طويل جدا حتى قال الشيخ ابن تيمية أن األمر فيها سهل جـدا لوجـود  ً                                                                                           ً ً

            ن واألمر سهل                                                                              التعارض بني األدلة ولكن اجلمهور يرجحون أن اهلوي للسجود تقدم فيه الركبتان عىل اليدي
ّهي سنة وهنا مسألة مهمة جيب أن ننتبه هلا نقول ُ                                          ّ ً              ًإنه أحيانا جيب   :                                      أهيا األخوة إذا كان األئمة األوائل يقولون  : ُ

ٍ أن تصيل خلف املجتهد الذي ترك واجبا أو فعل امرا بناء عىل اجتهاد صـحيح تـرى -ً          ً جيب وجوبا -     عليك  ً ً ً                                                                      ٍ ً ً ً
ّ                                                ّجل اجتامع كلمة املسلمني وائتالف أمـرهم، ولـذلك ملـا قيـل ً                                     ًأنت أنه مبطل للصالة؛ جيب عليك أحيانا؛ أل

           أال أصـيل خلـف   :                                     أتـصيل خلـف مـن ال يتوضـأ مـن حلـم اجلـزور؟ قـال  :                          لبعض األئمة من فقهاء السلف
ً                                                 ًأال أصيل خلف الشافعي ومالك، إذا فهذه مسألة مهمـة جيـب   :                      أتصيل خلف من يقنت؟ قال  :             الشافعي، قال

             نعـم القنـوت يف   : ّ                                             ّد يرتك الصالة خلف إمام لكونه يقنـت يف الفجـر، نقـول                          أن يراعى فيها، بعض األخوة ق
ّالفجر هو خالف السنة يف غري النوازل، ولكن إذا كان إمامك يصيل فصيل خلفه وال ترتك الصالة خلفه، إذا  َّ ُّ                                                                                        ّ َّ ُّ

        خلفه؛                 أحيانا جيب أن تصيل  :                                                                    كان اإلمام جيهر بالبسملة فصيل خلفه من غري كراهة، بل قال الشيخ تقي الدين
                       يصيل بجلـد ثعلـب؟ واجلمهـور   :                                                                    إذا كان متل ما ذكرنا قبل قليل يف هذه املسألة، حتى إن اإلمام أمحد قيل له

ٍنعم يصيل خلفه ألنه جمتهد؛ بناء عىل قول سائغ، لكـن يف املقابـل بعـض اإلخـوان   :                    عىل أنه غري ناقض؟ قال ً ُ                                                                 ٍ ً ُ
ًيكون بينهم فتن ألجل سنن، لكونه خر للسجود مقدما يد ُ ّ                                                ً ُ ً                                             ًيه أو لكونه مقدما ركبتيه، وهذا خطر عظيم جدا، ّ

ُولذلك قرر أهل العلم قاعدة متفق عليها عند علامء السلف أن من السنة تـرك الـسنة أحيانـا لكـي ال يظـن  ً َّ َُّّ ُّ ّ                                                                                           ُ ً َّ َُّّ ُّ ّ
ّوجوهبا، ولكن ملا تالزم سنة معينة بصفة دائمة؛ يظن العـوام عنـد تركـك هلـا أن هـذا الـشخص خمطـئ أو  ُ ّ                                                                                     ّ ُ ّ

ًبعض الناس إذا رأى شخصا مسدال وقد اعتاد عىل القبض يظن أن الذي أسدل يديه مبتـدع              مبتدع، ولذلك  ً                                                                           ً ً
ُ                                                                                   ُألنه مل يعتد عىل من سدل، مع أن مالك رمحه اهللا تعـاىل يـرى الـسدل أو نقـل عنـه، واملحققـون مـن بعـض 

          بـن القاسـم                                                             ال، غري ابن عزوز له رسالة يف إثبات أن مالك وأصحابه املتقدمني إال ا  :                  أصحاب مالك يقولون
                                                                                    فقط هو الذي خالف يف فهم قول اإلمام مالك وإال فإن كل أصحاب مالك هم عىل القبض، فاملقـصود مـن 
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ّهذا أنه أحيانا قد ترتك سنة لكي يعلم الناس أهنا سنة وليست بواجب وهكذا ُّ ُ ً                                                                  ّ ُّ ُ ً .   
         الركـوع               مثـل مـا ذكرنـا يف  : ً                                                        ًوجيايف عضديه عن جنبه، عندي هنا مسألة مهمة جدا جيب أن نعرفها  :    قال

َّنذكر يف السجود، ما هو احلد الواجب يف السجود وما هو الزائد عنـه والـسنة، نقـول ُّ                                                                       َّ                 إن احلـد الواجـب يف   : ُّ
   : ً                                                                 ًالسجود وهو حد اإلجزاء ما اجتمع فيه وصفان أيضا مثل الركوع فيه وصفان

ً           ًلـسبعة، إذا ُ                                                                    ُ ما جاء يف حديث ابن عباس ريض اهللا عنهام يف الصحيح أمرنا بالـسجود عـىل األعظـم ا- ١
                                                                                 احلد األول جيب أن تكون األعظم السبعة عىل األرض، مـا يكـون سـجود يف الـدنيا إال أن تكـون األعظـم 

   .                                                          السبعة، الوجه ومها اجلبهة واألنف، والكفان والركبتان والقدمان
                         أن يكـون أسـفل ظهـره أعـىل مـن   :                                                 أن يكون عىل هيئة السجود، ما هي هيئة السجود؟ قالوا  :        قالوا- ٢
ّ، هذه هي هيئة السجود، ولذلك فإن أبا طالب عم النبي صىل اهللا عليه وسـلم كـام روى ابـن عـدي يف     رأسه ّ ّ َّ                                                                                   ّ ّ ّ َّ

َالكامل ملا قيل له مل ال تسلم قال ّ                             َ    أو  (                                                       ال أريد السجود فقط، ما منعني مـن اإلسـالم إال الـسجود فـأين آنـف   : ّ
                            إال هبـذه اهليئـة، لـيس جمـرد وضـع ً                                                ًأن تعلو إستي رأيس، إذا هم يعرفون أن السجود ال يكـون  )           نحو ما قال

ًاألعضاء عىل األرض يسمى سجودا، فالنائم عىل بطنه ال يسمى ساجدا، عندما جتعـل كـريس وتـضع عليـه  ً                                                                                 ً ً
ً                                                                                       ًأعضاءك وأنت مرتفع ولست عىل هيئة السجود التي ذكرهتا قبل قليل فال تكون ساجدا، ولذلك فإن بعـض 

َال تصح الصالة عىل رسير أن يـسجد عـىل رسيـر مل؟ ألن  و  :                                        الناس عندما يسجد عىل رسير؛ الفقهاء يقولون ّ                                        َ ّ
                                                                                الرسير يرفعك، ليس كل أعضاءك عىل الرسير، يقصدون أن جتعل موضع سجودك عىل الرسير، عـىل مركـة 
ّ                                                                                            ّمثل هذه املركة التي بني أيدينا، ما تصح الصالة عليها، جيب أن يكون عىل األرض عىل هيئة السجود، أما لو 

   .                   ونحوها صحت الصالةً                 ًارتفعت يسريا بمخدة
ّإذا عرفنا، نبدأ بالسنن، قالوا ً                             ّ                                                            جيايف عضديه عن جنبيه، العضدان معروفان واجلنبان مهـا هـذان، وبطنـه   : ً

ّعن فخديه، واملجافاة للعضدين والبطن إنام هي خاصة للرجل دون املرأة، املرأة يف حقها سـنتان يف اهليئـة يف  ُ                                                                                            ّ ُ
ّنا نقول أهنا ال جتايف املرأة، السنة الثانية التي ختص املـرأة يف الـصالة أن              اهليئة األوىل أن  : ّ                ّالصالة ختالف الرجل ّ َّ ُ                                                                ّ ّ َّ ُ

                            ، وإنام تـسدل قـدميها، أو تفعـل -                   سيمر معنا االفرتاش -ّ                                      ّاملرأة ال تفرتش يف الصالة، ال يرشع هلا االفرتاش 
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ً                ًل قـدميها سـدال عـن ّ                    ّ، فـاملرأة يف الـصالة تـسد)١(ً                                             ً مثل عائشة ريض اهللا عنها فإن عائشة كانت تصيل مرتبعة
َّيمينها وال تفرتش يف الصالة، هذه السنة ولو افرتشت صـحت لكـن نقـول ُّ ّ                                                        َّ ُّ َّالـسنة، لكـن لـو افرتشـت أو   : ّ ُّ                       َّ ُّ

                                                                                       جافت بني عضدهيا، صح عند البخاري أن أم الدرداء الصغرى وكانت فقيهة هكذا يف البخاري كانت جتايف 
َّعضدهيا عن صدرها فدل عىل اجلواز لكن نقول السنة  ُّ                                           َّ    .            عدم املجافاةُّ

ً                                                                                   ًوجيعل يديه حذو منكبيه عندنا هنا قاعدة سهلة ذكرهـا أيـضا املوفـق بالكـايف أن هيئـة اليـدين يف   :    قال
ً                                                       ًاهللا أكرب، موضع اليدين يف التكبري أين؟ حذو املنكبـني، إذا تكـون   :                                    السجود كهيئتهام يف التكبري، التكبري قول

ًجيوز ذلك، وردت فيـه الـسنة أيـضا يف الـسجود،   :         نني، نقول                     إنه جيوز رفعهام حذو اإلذ  :                 حذو املنكبني، قلنا َّ ُّ                                       ً َّ ُّ
ّالسنة يف اليدين أن تكون ممدودة غري مقبوضة كذلك يف السجود أن تكـون ممـدودة غـري مقبوضـة سـنة، أن  َُّ ُّ                                                                                     ّ َُّ ُّ

   . ّ                                   ّتكون مضمومة غري مفرجة كذلك نفس املوضع
َّويكون عىل أطراف قدميه، السنة أن تكون الرجالن عـىل أطـر  :    قال ُّ                                                 َّ                           اف القـدمني وأن تكـون األصـابع ُّ

   .                متجهة إىل القبلة
   . ً                          ً ثم يقول سبحان ريب األعىل ثالثا  :    قال
ًثم يرفع رأسه مكربا وجيلس مفرتشا، ما معنى أنه جيلس مفرتشا؟ بمعنى أن رجله اليـرسى جيلـس   :    قال ً ً                                                                             ً ً ً

                ىل القبلـة هـذه هـي                                                                           عليها، جيلس عىل رجله اليرسى، وأما رجله اليمنى فإنه ينصبها وجيعل أطراف أصابعه إ
ًالسنة، طبعا قلنا ّ                ً                                                                             إن االفرتاش سنيته خاصة بالرجل أما املرأة فإهنا تسدل قدميها اليمنى واليـرسى تـستدهلام   : ّ
   .          عن يمينها
        ريب اغفـر   :                                                                        فيفرش رجله اليرسى وجيلس عليها، وينصب اليمنى ويثني أصابعه نحو القبلة ويقول  :    قال

َّيل ثالثا هذه السنة سيأيت احلدي ُّ ً                          َّ ُّ ًثم يسجد الثانية كاألوىل متاما ال فرق، ثـم يرفـع رأسـه مكـربا   :            ث عنها، قالً ً                                                    ً ً
  : ً                         ً وهي قولـه ويـنهض قـائام، قـال-                               هذا ال إشكال فيه إال مجلة واحدة -ً                              ًوينهض قائام فيصيل الثانية كاألوىل 

                                                
ّ                                     أصل صفة صالة النبي صىل اهللا عليه وسلم( قال الشيخ األلباين رمحه اهللا يف كتابه )١( ّ ّ  " مسائل ابنه عبد اهللا عنه "وأما ما رواه اإلمام أمحد يف ): (َّ
وروى . فال يصح إسناده ؛ ألن فيه عبد اهللا بن عمر العمري، وهو ضعيف.  يرتبعن يف الصالةأنه كان يأمر نساءه: عن ابن عمر) ٧١ص (

َ                                  أهنا كانت جتلس يف صالهتا جلسة الرجل: بسند صحيح عن أم الدرداء) ٩٥ص (البخاري يف التاريخ الصغري  َ ْ  ).وكانت فقيهة. ِ
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         د احلاجـة؛ ً                                                                   ًقوله ينهض قائام يدلنا عىل أن املصنف يرى أنه ال تـستحب جلـسة االسـرتاحة إال عنـ  :        املرداوي
           ألهنـا ثبتـت يف   : ً                                                                           ًكتعب الشخص من طول القيام أو كأن يكون كبريا يف السن مثال أو ثقل ونحو ذلك، قـالوا

                مع أن الـصحابة -                                                                      الصحيح من حديث مالك بن احلويرث ومل ينقلها غريه ريض اهللا عنه، فدل ذلك عىل أهنا 
َعنوا بذكر أقل األمور يف صالته صلوات اهللا وسالمه عليه  َ                                               َ ٌفدل ذلك عىل أهنا ليست سـنة إال أهنـا جـائزة   -َ ّ ُ                                     ٌ ّ ُ

   .                                  عند احلاجة جتوز عند احلاجة هذا كالمهم
                                                                                  فإذا فرغ منها أي من الركعة الثانية جلس للتشهد مفرتشا، جاء يف حديث أيب محيد الساعدي ريض   :    قال
ّ أن النبي صىل اهللا عليه وسلم كـان إذا جلـس-                      انتبه معي يف االستدالل -       اهللا عنه  ّ ّ َّ                                     ّ ّ ّ                     للتـشهد األخـري تـورك، َّ

ً                                                                                           ًيتورك يف التشهد األخري، طبعا يف توجيهان للفقهاء يف معنى األخري، والفقهاء املتأخرون يعتمدون أن كلمـة 
ً                                                                                           ًاألخري معناه ال بد أنه قد سبقه أول، ما يكون أخري إال أن يكون قبله يشء، لو كان وحده مـا يـسمى أخـريا، 

ً                                                        ً سبقه تشهد أول وهو يف الثالثيـة والرباعيـة وبنـاء عـىل ذلـك فـإن                     التورك ال يكون إال إذا  :             ولذلك يقولون
ّالصالة الثنائية التشهد الذي يكون قبل السالم ال تورك فيه  ّ                                                     ّ -                                  وضح وجه االستدالل من حديث أبو محيد -ّ

ً، إذا قوله جلس للتشهد مفرتشا؛ يشمل اثنتني ً                                       ً                                                    يشمل إذا كانت ثالثية أو رباعيـة فهـذا هـو التـشهد األول،   : ً
   . ً                                    ًشمل الثنائية فإنه جيلس مفرتشا وال يتورك  وي

                                                                          فيبسط يده اليرسى عىل فخذه اليرسى، جيعلها عىل فخذه اليرسى بحيث يكون أطـراف األصـابع   :    قال
                                                                                          عىل الركبة أي طرفها عىل الركبة ال يكون عىل الركبة وإنام يكون طرف األصابع عىل الركبة يعنـي عنـد آخـر 

   . ً                   ًالفخذ مجعا بني النصوص
                                                                                 ويده اليمنى عىل فخذه اليمنى، جيعل يده اليمنى عىل فخذه اليمنى ويقبض منها اخلنـرص والبنـرص   :    قال

                                                                                       وحيلق اإلهبام والوسطى يعني عىل هيئة دائرة وهذا يسمى عىل هيئة ثالثة ومخسني، وجاء يف بعض الروايات 
                والبنـرص يقبـضان ال                                  فيجوز الصفتان، جيـوز أن حتلـق اخلنـرص -           هكذا مخسني -                    انه قبض عىل هيئة مخسني 

َّ أما الوسطى واإلهبام فهو قد ورد بالسنة بصفتني-             سنتكلم عنه -                    شك والسبابة يشار هبا  ُّ                                          َّ              بخمسني وبثالثة   : ُّ
     مـن -         األرقـام -                                                                      ومخسني، ما معنى بخمسني وبثالثة ومخسني؟ هذه كلغة اإلشارة عند العرب، هذه ذكرهـا 

                                           ، إذا قبضت اخلنرص والبنرص وحلقت الوسطى واإلهبـام  ) ة            مجلة غري مفهوم (                            واحد إىل النهاية القلقشندي يف 
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ّمعناها ثالثة ومخسني وأنت يف السوق يف احلراج عادة قديمة لغة اإلشارة عند العرب، النبـي صـىل اهللا عليـه  ّ َّ                                                                                        ّ ّ َّ
ًوسلم وردت عنه السنة مخسني وثالثة ومخسني، إذا املصنف هنا اختار أحد الصورتني وهي ثالثـة ومخـسني  ّ ّ                                                                                  ً ّ ّ

ًالسنة هبام معا         وقد وردت  َّ ُّ             ً َّ ُّ .   
   .                                                    وحيلق اإلهبام مع الوسطى ويشري بالسبابة يشري هبا إشارة فقط  :    قال
ّالتحيات هللا والصلوات والطيبات، السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهللا وبركاتـه، الـسالم  «  :      ويقول  :    قال ّ َّّ                                                                         ّ ّ َّّ

           هـذا أصـح مـا   :        قالوا »             عبده ورسولهً                                                           ً علينا وعىل عباد اهللا الصاحلني، أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا
ّروي عن النبي صىل اهللا عليه وسلم، هو روي عن النبي صىل اهللا عليه وسـلم أكثـر مـن حـديث يف التـشهد  ّّ ّّ َّّ َّ                                                                                    ّ ّّ ّّ َّّ َّ

                                                 ، وهذا من أصح ما روي كام ذكره املـصنف ألنـه يف الـصحيحني )١(                               ومن حديث ابن مسعود أكثر من صيغة
                                                            دنا مسألة مهمة ما هو أقل التشهد ما هو أقل مجلة جيب أن تـأيت هبـا؟                                  وهو الذي اختاره اإلمام أمحد، لكن عن

   إن   :                                                                  ننظر يف األحاديث فنجد األلفاظ التي اتفقت عليها األحاديث الصحيحة فنقول  :                     هذه مسألة مهمة قالوا
ً                                                                                         ًهذه األلفاظ هي أقل ما جيزئ يف التشهد، إذا أقل ما جيـزئ يف التـشهد مـاذا؟ األلفـاظ التـي اتفقـت عليهـا 

ّ السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهللا وبركاته -          التحيات هللا   :            األحاديث وهي َّّ                                      ّ ّ                         ّ الـسالم علينـا وعـىل عبـاد اهللا -َّّ
ًأشهد أن حممدا عبده ورسـوله، إذا   : ً                                                    ً أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسوله، أو أن تقول-       الصاحلني  ً                              ً ً

                              ألن األحاديث اتفقت عىل اإلتيان هبا   :             ما جيب، قالوا                                         مخسة كلامت جيب اإلتيان هبا هذه اخلمس مجل هي أقل 
                                                                                   ما عدا االختالف يف اجلملتني اآلخرتني، سنعيدها برسعة، مخس مجل جيب اإلتيان هبا يقول الفقهاء التفـاق 

ّ السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهللا وبركاته -          التحيات هللا   :              األحاديث عليها َّّ                                      ّ ّ                         ّ السالم علينـا وعـىل عبـاد اهللا -َّّ
ّ النبي صىل اهللا عليه وسلم نص عىل السالم عليـه وعـىل الـسالم؛ أصـابت كـل عبـد صـالح يف -     صاحلني   ال ّ ّّ ّ ّ َّ                                                                       ّ ّ ّّ ّ ّ َّ

ًاألرض، فيجب السالم عىل عباد اهللا الصاحلني، أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسوله أو أن أشـهد  ّ                                                                                       ً ّ
ًأن حممدا عبده ورسوله، رسوله أو رسول اهللا، إذا هذه مخس مجـل  ً                                                     ً                                جيـب اإلتيـان هبـا، والـصيغ أكملهـا كـام ً

   .                             ذكرها املصنف وهي أصح الروايات
ٍثم يقول اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم وعىل آل إبـراهيم إنـك محيـد   :    قال ّ                                                                             ٍ ّ

                                                
 ).٦٢٦٥( صحيح البخاري )١(
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  ة ٌ                                                                                      ٌجميد؛ وبارك عىل حممد وعىل آل حممد كام باركت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميد، هذه الـصيغ
ّأيضا من صيغ الصالة عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم ذكروها قـالوا ّ ّ َّ ّ ً                                                       ّ ّ ّ َّ ّ                            ألهنـا أتـم الـصيغ، وألن بعـض أهـل   : ً

ًمل يأت حديث جيمع يف الصالة عىل إبراهيم وعليه مجيعا يف موضعني ولكن يف احلقيقة أنه ثبت يف   :          العلم قال ّ                                                                             ً ّ
   .               الصحيح بعض ذلك

ّة ما هو أقل الصالة عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم التـي جيـب ّ                                 ّهيمنا هنا مسألة كام ذكرت لكم يف الصال ّ ّ َّ ّ                                                   ّ ّ ّ َّ ّ
ّأن تقول اللهم صل عىل النبي فقط، من قال  :                اإلتيان هبا قالوا َّ ّ                                     ّ َّ ًاللهـم صـل عـىل النبـي وإن مل يكـن حافظـا   : ّ ّ َّ ّ                                  ً ّ َّ ّ

ّاللهم صل عىل النبي أو اللهم صل ع  :                                            للصالة اإلبراهيمية أجزأه يف صالته، فهي ثالث كلامت ّّ َّ                               ّ ّّ    .      ىل حممدَّ
      ، حتـى )١(                                                                 ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القرب حلديث عائشة يف صحيح مـسلم  :    قال

                        من فتنة املحيـا واملـامت ومـن   :                                                                         أن طاووس كان يأمر ابنه أن يقوله فإذا نسيه فإنه يأمره أن يعيد صالته، قالوا
   .                  فتنة املسيح الدجال

ّثم يسلم عن يمينه  :    قال ُ                ّ                                                  محة اهللا؛ وعن يساره كذلك، مفهوم هذه اجلملة أنه ال يـرشع ّ              ّالسالم عليكم ور  : ُ
                                                             ال ترشع ال يف التسليمة األوىل وال يف الثانية، أمـا الثانيـة فـال شـك لعـدم   )        وبركاته (        ، زيادة  )       وبركاته (      زيادة 

ُ                                            ُإهنـا وهـم مـن النـساخ، وأمـا يف التـسليمة األوىل فـإن   :                                          ورودها إال يف بعض النسخ عند أيب داود وقد قيل
   .                                            حققني من أهل العلم عىل ضعفها وأهنا ليست بصحيحة  امل

ّ                                                                            ّوإن كانت الصالة أكثر من ركعتني هنض بعد التشهد األول كنهوضه من السجود لكـن مـع رفـع   :    قال
                                                                                        اليدين كام سبق، ثم يصيل ركعتني ال يقرأ فيهام بعد الفاحتة شيئا مـن بـاب االسـتحباب، املـستحب لـه أن ال 

                                                      فإن جلس للتشهد األخري تورك، انظر عبـارة التـشهد األخـري، هنـا   :             قرأ جاز، قال                      يزيد عىل الفاحتة لكن لو 
                                                          املذهب؛ إن املراد بالتشهد األخري ماذا؟ التـشهد الـذي يـسبقه تـشهد   : ّ                              ّنعلق ما معنى التشهد األخري؟ نقول

ًأول، إذا األخري ال يسمى أخريا إال أن يسبقه أول، ألن من العلامء وهـم الـشافعية يـرون أن م ً                                                                              ً            عنـى التـشهد ً
ّاألخري يف حديث أيب سعيد أي باعتبار الصالة كلها، ولذلك يـرون أنـه يـسن التـورك يف الثنائيـة والثالثيـة  ّ                                                                                         ّ ّ
ّ                                                                                            ّوالرباعية وابن القيم ما مال له لكن حتس يف كالمه يف زاد املعاد أنه يميل هلـذا الـرأي، ولكـن األمـر سـهل، 

                                                
 ).٥٨٩( صحيح مسلم )١(
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ً                                                   ً قوي جدا عىل فهم كلمة واحدة، وهذه مسألة فقه األحاديث                                            الثنائية سواء تورك املرء أم مل يتورك اخلالف فيه
   . ً                                             ً مهم جدا، انظر اخلالف عىل فهم األخري أهو ذا أم غريه-        فهمها -

                                                                           فتورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليرسى لكن مل جيلس عليها وأخرجهـا عـن يمينـه أي أخـرج   :    قال
   .              رجله عن يمينه

                                            جله اليرسى بـني سـاقه وبـني األرض وإمـا أن جيعـل رجلـه                                       إخراجه عن يمينه له حالتان إما أن جيعل ر
ِّ واضحة أم أجعل واحد يمثل؟ -                                         اليرسى بني ساقه وفخذه، صورتان جتوزان للتورك  َ ُ                          ِّ َ              ، أعطنـي صـورة )١(-ُ

ً                ًإذا إخـراج الرجـل   )                بني الـساق والفخـذ (                 ، الصورة الثانية  )                           أخرج رجله بني الساق وبني األرض   : (      التورك
ً                                                                      ً أيضا الرجل اليمنى هلا صورتان جيوز أن توجهها للقبلة وجيوز أن جتعلهـا مفرتشـة  ،)٢(                 صورتان كام عرفناها

   . ً                                                                      ًأيضا فيكون قوله وأخرجهام أي حتى الرجل اليمنى حتى الرجل اليمنى هلا صورتان
   .                                                   وال يتورك إال يف صالة هلا تشهدان األخري منهام وتكلمنا عنها  :     يقول
ًفإذا سلم استغفر اهللا ثالثا، وق  :    قال ّ                           ً ًولـه إذا سـلم اسـتغفر اهللا ثالثـا هـذا قـول خـاص بـالفرائض دون ّ ّ                                                    ً ّ

ّالنوافل ألن النبي صىل اهللا عليه وسلم كام ثبت من حديث ثوبان وعبد الرمحن بن عوف وعائشة أنه كـان إذا  ّ ّ َّ                                                                                           ّ ّ ّ َّ
ّاستغفر اهللا استغفر اهللا استغفر؛ اهللا اللهم أنت السالم ومنك الـسالم تباركـت يـ «  :                  انفتل من صالته قال ّ                                                                  ّ      ا ذا ّ
                                                                                 ، وهذا كان يف الفريضة، بدليل عىل أنه يف النافلة كان يقول غري ذلك، فإنه كان يف النافلة )٣( »            اجلالل واإلكرام

                                                  ، مل ينقلوا عنه هذا اليشء هذا من جهة، ومن جهة ثانية )٤(                 سبحان امللك القدوس  :                         يدعو بعد قيام الليل يقول
                                               مصاله وهذا ال يكون إال يف الفريضة فينفتـل إىل املـصلني،                                   إنه كان إذا قال هذا الدعاء قام من   :           أهنم يقولون

  .-                                    قد نجيب عنها يف مواضع أخرى فيام بعد -ّ                                                    ّويفيدنا هذه املسألة يف قضية اتباع الدعاء بالصالة مبارشة 
ًباب أركان الصالة وواجباته، هذه مسألة مهمة جدا يف قضية أركان الصالة  :           يقول الشيخ ّ                                                               ً ّ .   

   .                                      إن كل ما كان فيه تعديد دليله االستقراء  : ً           ً ودائام قلنا              أركاهنا اثنا عرش  :    قال
                                                

 .أحرض شاب ليعطي صورة التورك هنا الشيخ )١(
 . هنا الشيخ جيب عن سؤال مع أحد الطالب)٢(
 ).٥٩١( صحيح مسلم )٣(
 ).١٢٧٥(حتقيق املشكاة ). ١٦٩٩(النسائي .  صحيح)٤(
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َّالقيام لقول اهللا عز وجل   :    قال َّ                      َّ َوقوموا هللاَِِّ قانتني ﴿َّ ِ ِ َ ُُ َ       َِِّ        َ ِ ِ َ ُُ ّ                                      ّوالقنوت هنـا بمعنـى القيـام يف الـصالة ولـيس   )١( ﴾َ
  .ّ                                                                            ّالدعاء، واملراد بالقيام أي يف الصالة يف حال ما قبل الركوع وما بعده هذا هو القيام

ّرية اإلحرام؛ لقول النبي صىل اهللا عليه وسلم     وتكب  :    قال ّ ّ َّ                                      ّ ّ ّ                      وتكبرية اإلحـرام يـشرتط )٢( »             حتريمها التكبري «َّ
   :                              فيها أمران رشط جيب أو نقول ثالثة

َّالنية، رشط فيها  :          الرشط األول ِّ              َّ ِّ .   
   . ٌ                                                                  ٌالتلفظ، ال بد من التلفظ بلفظ اهللا اكرب وال يقوم مقام هذه اللفظة يشء غريها  :           الرشط الثاين

                  القيـام ركـن، الـركن   :                                       أن من رشط تكبرية اإلحرام القيام، نحن قلنـا    : -               انتبه للثالث -  :         ط الثالث   الرش
ًالثاين من رشطه القيام، وبناء عىل ذلك انتبه لعباريت أن من كان عاجزا عن القيام يف صالته لكنه كـان قـادرا  ً ً                                                                                               ً ً ً

   هـي   :                 الفقهـاء يقولـون-          جيـب عليـه -                                                          عىل القيام يف تكبرية اإلحرام فيجب عليه أن يقوم لتكبرية اإلحـرام
ًرشط لتكبرية اإلحرام إال أن يكون عاجزا، إذا جيب ً ٌ                                         ً ً ٌ .   

ّوقراءة الفاحتة عندهم إهنا ركن ألن النبي صىل اهللا عليه وسلم قـال  :    قال ّ ّ َّ                                                        ّ ّ ّ                       ال صـالة ملـن مل يقـرأ بفاحتـة  «  : َّ
   .             حديث عبادة)٣( »      الكتاب
َّوالركوع والسجود منه ألن اهللا عز وجل   :    قال َّ                                 َّ ًسمى الصالة ركوعا وسجودا وال يـسمى الـيشء باسـم َّ ً ّ                                         ً ً ّ

   . ً                       ًكله إال إذا كان ركنا فيه
ّوالرفع منه أي الرفع من الركوع ألنه أيضا ركن والنبي صىل اهللا عليه وسـلم مـا تركـه قـط وقالـه   :    قال ّ ّ َّ ً                                                                                   ّ ّ ّ َّ ً

   .           للميسء صالته
ّوالسجود أيضا عرفنا دليله، واجللوس عنه كام قال النبي صىل اهللا  :    قال ّ َّ ً                                                       ّ ّ َّ ّ                           ّ عليه وسلم يف حديث أيب هريـرة ً

   .             للميسء يف صالته
ّوالطمأنينة يف هذه األركان كلها، الطمأنينة ركن ألنـه صـحت عـن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم   :    قال ّ ّ َّ                                                                             ّ ّ ّ َّ

                                                
 .٢٣٨: البقرة) ١(
 ).٥٨٨٥(صحيح اجلامع ). ٦١(أبو داود .  صحيح)٢(
 ).٧٥٦( صحيح البخاري )٣(
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   . ّ                                                    ّأحاديث تبلغ حد التواتر يف األمر بالطمأنينة بالصالة كلها
                                      لتشهد األخري هنا هو الذي يكون بعده سـالم،                                             والتشهد األخري، واملراد بالتشهد األخري هو ماذا؟ ا  :    قال

      كلـه -                                             سواء أكانت ثنائية أو ثالثية أو رباعيـة ال فـرق -                                          فخالف كالمه هنا كالمه هناك، هنا الذي هو ركن 
ّيسمى ركن؛ سامه تشهدا أخريا، فنقول التشهد الذي فيه السالم بنهاية الصالة هذا ركن، هناك سمى التشهد  ّّ                                                                                            ّ ّّ

                                              كل تشهد يتبعه سالم تشهد أخري وهذه مـسألة مهمـة أن   :                         لتشهد األول فقط، هنا نقول                 األخري الذي يسبقه ا
ّالفقهاء يستخدمون اللفظ الواحد يف موضعني باسـتخدامني خمتلفـني وهـذا كثـري جـدا جـدا حتـى ألفـت  ُ ً ً                                                                                ّ ُ ً ً
ًمؤلفات يف ذلك، يعني التشهد األول بالصالة الثالثية والرباعية هذا فرق، هنـا يـسمى تـشهدا أخـريا ً ّ                                                                                     ً ً        أم ال ّ

ّعفوا، التشهد يف الصالة الثنائية انتبه معي الفرق يف املسألة واحدة الصالة الثنائية التشهد الذي فيهـا يـسمى  ّ ً                                                                                                  ّ ّ ً
                    التـورك يـسمى بالتـشهد   :                                                                 التشهد األخري هنا ركن أو ليس بركن؟ يسمى ركن، قبلها بـصفحة عنـدما قـال

   . ً                  ًجدا من كالم الفقهاء                                                األخري؟ ال، فهناك معنى خيتلف عن هذا املعنى، وهذا كثري 
   .                                                                    واجللوس له، أي أن اجللوس له واجب ركن وال يصح أن يقول الدعاء من غري جلوس  :     يقول
   . ّ                   ّالسالم عليكم ورمحة اهللا  :                                         والتسليمة األوىل، ويقصد بالتسليمة األوىل قول  :    قال

        ادات أن ً                                                                       ًطبعا املذهب فيه ثـالث روايـات أشـهرها، الروايـة التـي مـشى عليهـا صـاحب منتهـى اإلر
                                                                                         التسليمتني ركنان يف الفريضة والنافلة، ومشى صاحب اإلقناع عىل أن التسليمتني ركنـان يف الفريـضة فقـط 
ً                                                                                              ًوأما يف النافلة فإهنا واجبة، ومشى املصنف هنا أن الفريضة والنافلة معا التـسليمة الـركن هـي األوىل فقـط، 

                                          الذي جيب من التسليم إنام هي تسليمة واحدة؛                                                  دليله عىل ذلك أنه قد حكى بعض أهل العلم اإلمجاع عىل أن
ّحكاها ابن املنذر وحكاه أيضا ابن رزين، فحكوا اإلمجاع عىل أن من سلم بتسليمة واحدة صـحت صـالته،  ً                                                                                      ّ ً
                                                                                              وهذا اإلمجاع يف احلقيقة إمجاع أغلبي ليس إمجاعا كليا ما اتفق الفقهاء عليه وإنام هو اإلمجـاع األغلبـي، وأمـا 

ّعن النبي صىل اهللا عليه وسلم الذي جاء عند ابن ماجه أن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم                احلديث الذي جاء  ّّ ّّ َّّ َّ                                                                        ّ ّّ ّّ َّّ َّ
ّ                                                                                     ّسلم تسليمة واحدة فهو ضعيف ال يصح االحتجاج به، وإن صح فإنه حممول عنـد املتـأخرين عـىل النافلـة 

        عـىل أن -        فيام أظن   -ً                                                                      ًدون الفريضة، لكن املصنف عموما رأى قول مجهور أهل العلم قول املذاهب األربعة 
   .                                                                                           التسليمة الركن فهي األوىل فقط وأما الثانية فليست ركن، البعض يرى أهنا ركن والبعض يرى أهنا واجبة
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   . ّ                                             ّوترتيبها عىل ما ذكرناه، يعني جيب الرتتيب يف الصالة  :    قال
           والواجـب أن                               وواجباهتـا سـبعة، الفـرق بـني الـركن   : ّ                                     ّفهذه األركان ال تتم الصالة إال هبا، ثم قال  :    قال

ًالركن هو جزء من املاهية وال يسقط ال سهوا وال عمدا، وأما الواجب فإنه يسقط بالسهو إىل بدل ً                                                                                  ً ً .   
                                                                            وواجباهتا سبعة، التكبري غـري تكبـرية اإلحـرام وهـي تكبـريات االنتقـال، والتـسبيح يف الركـوع   :    قال

ّوالسجود مرة مرة ّ               ّ ّ.  
                                           الرفع من الركوع التسميع قول سـمع اهللا ملـن محـده،     يف -                                  والتسميع والتحميد يف الرفع والسجود   :    قال

              إنـام جعـل اإلمـام  «ً                                                 ً طبعا ما الدليل؟ حديث عائشة الذي ذكرناه قبل قليل -                           والتحميد قول ربنا ولك احلمد 
  .)١( »                                 سمع اهللا ملن محد فقولوا ربنا ولك احلمد  :           وإذا قال-               فدل عىل وجوبه -                        ليؤتم به؛ فإذا كرب فكربوا 

ّ اغفر، يل بني السجدتني لفعل النبي صىل اهللا عليه وسلم هلا  ريب  :      وقوله  :    قال ّ ّ َّ                                                 ّ ّ ّ َّ.  
   .                                                                       والتشهد األول، ومراده بالتشهد األول هنا أي إذا كان يف صالة ثالثية أو رباعية  :    قال
ًواجللوس له، فإهنا واجبة وليست ركنا بدليل أن النبي صىل اهللا عليه وسلم تركها سهوا فأخذ بدهلا   :    قال ّ ّ ّ َّ                                                                                     ً ّ ّ ّ َّ
  .  هو        سجود الس
ّوالصالة عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم يف التشهد األخري، املؤلف يرى أن الصالة عىل النبي صـىل   :    قال ّّ َّّ َّّ ّّ                                                                              ّ ّّ َّّ َّّ ّّ

ّاهللا عليه وسلم واجب وليس ركنا، ودليلهم عىل أهنا واجب أن الصحابة ريض اهللا عنهم جاءوا للنبـي صـىل  ّ ّ                                                                                      ّ ّ ّ
ّ                                         ّسلم عليك فكيف نصيل عليـك فعلمهـم الـصالة، فـدل                          يا رسول اهللا قد عرفنا كيف ن  : ّ                 ّاهللا عليه وسلم فقال

ّذلك عىل أنه إذا وجد سالم ال بد من الصالة فدل عىل أهنام واجبان هذا واحد ٌ                                                               ّ ٌ .   
ًأن اهللا عز وجل أمر بالصالة والسالم معا فقال  :           األمر الثاين ّ ّ َّ َّ                                       ً ّ ّ َّ َإن اهللاََّ ومالئكته يصلون عىل النبي يا أهيا ﴿  : َّ ُّ ِّ ََ َ َ ُ ُ َِ َّ َ َ َ َ َُّّ َ َ ِ ِ                              ََّ     َ ُّ ِّ ََ َ َ ُ ُ َِ َّ َ َ َ َ َُّّ َ َ ِ ِ  

ًالذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليام ْ ُ َ َِ َ ِّ َ ُّ ََّ ْ َ َِ َِ ُ                                   ً ْ ُ َ َِ َ ِّ َ ُّ ََّ ْ َ َِ َِ ً                                               ًإذا ال بد من االثنتني فـال يـأيت سـالم واجـب إال ومعـه صـالة   )٢( ﴾ُ
  :                                                                                       واجبة؛ ال يأيت سالم إال ومعه صالة واجبة، هذا كالمهم، لكن املؤلف مال إىل أنه واجب وليس ركن، قـال

                                              فردات املـذهب عنـد املتـأخرين أنـه ركـن، فمراعـاة خلـالف                                       ألن مجاهري أهل العلم يرون أنه ليس بركن، م

                                                
 . سبق خترجيه)١(
 .٥٦: األحزاب) ٢(
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  .                                           رأى أنه واجب فيسقط يف حال النسيان هذا رأيه-                     ألهنم يرون أنه مستحب -                   أولئك ولقوة أدلتهم 
ًفهذه إن تركها عمدا بطلت صالته وإن تركها سهوا سجد هلا وما عدا هذا مـن األقـوال واألفعـال   :    قال ً                                                                                 ً ً

ّفسنن ال تبطل الصالة برتك ُ                     ّ    إن   :                           وإن كـان بعـض الفقهـاء يقـول-                                 ها وال جيب السجود بسهوها، مثل اجلهـر ُ
ّاجلهر ليس سنة وإنام هو هيئة ليس سنة بذاته وإنام هو هيئـة  ُّ ُ                                                     ّ ُّ                                      نـزاع لفظـي مثـل اجلهـر؛ مثـل الزيـادة عـىل -ُ

   . ّ                                                                   ّالتسبيح؛ أو الزيادة عىل دعاء املغفرة؛ مطلق الدعاء يف آخر الصالة وغري ذلك
   . ّ               ّ صفة الصالة سهلة-                                                 وأرجو أن تركزوا معي فيه ألنه حيتاج إىل بعض الرتكيز -ً    ًجدا               عندنا باب مهم 

ّ                                                                                  ّباب سجديت السهو، سجود السهو يذكره الفقهاء بعد ذكر الواجبات واألركان والـسنن، فيقولـوا   :    قال
ّأن من ترك ركنا يف الصالة بطلت صالته وال جيربها سجود السهو، ومـن تـرك سـنة يف  :         مجلة سهلة ُ ّ ً                                                                  ّ ُ ّ ّ       ّ الـصالة ً

ّفال يرشع له سجود السهو، أي سنة ترتك يف الصالة؛ الفقهـاء يقولـون ُّّ ُ                                                        ّ ُّّ                         ال يـرشع سـجود الـسهو ال يـرشع،   : ُ
َّيرشع للسنة التي يالزم عليها مثل اجلهر يف األوىل والثانية التي يداوم عليها الشخص مـا عـدا   :          بعضهم قال ُ                                                                                 َّ ُ

ُذلك ال يرشع، حتى أهنم يقولون من ترك سنة غري الس ُّ                                            ُ َّ                                                 َّنة التي ذكرناها قبل قليل التي يالزم عليها فسجد هلـا ُّ
ّ                                                                                        ّفإنه زاد يف الصالة ما ليس منها فبطلت صالته، واحد ما سبح إال تـسبيحة واحـدة فقـط ألنـه يف التـسبيحة 

َّبطلـت صـالتك ال يـرشع حمـرم سـجود الـسهو ألنـه يبطـل   :                                        الثانية والثالثة أسجد له سجود سهو؟ نقـول َ ُ                                        َّ َ ُ
   .                                                                رشع له سجود السهو هذا الذي سنتكلم عنه بعد قليل منها ترك الواجبات                الصالة، ما الذي ي
                                                                   والسهو عىل ثالثة أرضب، األرضب هذه تسمى موجبات سجود السهو، هذه هي الثالثة   :           يقول الشيخ

   .   أرضب
   . ّ                                                             ّزيادة فعل من جنسها كركعة أو ركن فتبطل الصالة بعمده ويسجد لسهوه  :      أحدها  :    قال

                                                          فلنبدأ بأول أمر وأفصله عىل هيئة التقسيم ثم آخذ كالم املصنف -ً             ًة جدا يف قضية                    نبدأ اآلن بمسألة مهم
ً، أول يشء يف الصالة زيادة فعل فيها، طبعا ما تكلم الشيخ عن زيادة القول ولكن ربـام أشـري لـه -        مجلة مجلة  ّ                                                                                   ً ّ

            وفعـل لـيس مـن ّ                 ّفعل مـن جـنس الـصالة   :                                       زيادة فعل فيها مثل ماذا؟ الفعل نوعان-              انتبهوا معي -      إشارة 
ّجنس الصالة، مثلوا يل بالنوع األول ومثلوا يل بالنوع الثاين؟ مثلوا يل يف الزيادة بـيشء مـن جـنس الـصالة؛  ّ ّ ّ                                                                                          ّ ّ ّ ّ
ّ                                                                              ّمثل شخص سجد ثالث سجدات، أريد زيادة ليست من جنس الصالة؛ مثل حتـرك ومـشى وفـتح البـاب، 
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 ١٥٢

ّالتفت إذا من غري جنس الصالة هذا من غري جنس الصالة ً                                             ّ ً.  
ّوال بام كان من جنس الصالة ألنه قال      نبدأ أ ً                              ّ                                               زيادة فعل من جنـسها؛ ألنـه سـيذكر بعـد قليـل مـا لـيس   : ً

ًمن زاد فعال من جنسها؛ إن كان متعمدا بطلت صالته   :             بجنسها، نقول ً                                             ً                                نحن نتكلم عن األفعال؛ ال نتكلم –ً
ّ من فعل فعال يف الصالة من جنسها زيادة بطلت صالته إذا كا-               يف زيادة األقوال  ً                                                   ّ ًن متعمدا وإن كـان سـاهيا ً ً                       ً ً

                                                                                      يسجد سجود السهو فقط، فإن تذكر يف أثنائه جيب أن يرجع للموضـع، سـهلة جـدا، الزيـادة ال حتتـوي أي 
ً                                                  ًوالزيادة عىل ثالثة أرضب، وهي موجبات السهو، أوال زيادة   :                                     مشاكل، يقول املصنف نأخذه مجلة مجلة، قال

   .                                    ن جنس الصالة وزيادة فعل ليس من جنسها                     هي نوعان، زيادة فعل م  :                       فعل، بدأ بالزيادة وقال
ّ                                                                                   ّزيادة فعل من جنس الصالة كركعة أو ركن مثل سجود أو ركعة، ركوع أو سجود أو قيام فبدل ما   :    قال

ً                    ًمن عمل عمال ليس عليه  «                                            فتبطل الصالة بعمده ألهنا زيادة يف دين اهللا وإحداث   :                          يقوم اثنان يقوم ثالثة؛ قال
ّوه كام فعل النبي صىل اهللا عليه وسلم عندما قام للخامسة فـسجد النبـي صـىل            ويسجد لسه)١( »            أمرنا فهو رد ّّ َّّ َّّ                                                                ّ ّّ َّّ َّّ

   . ّ                               ّاهللا عليه وسلم هذه من باب الزيادة
                                                                                    وإن ذكر وهو يف الركعة الزائدة؛ جلس باحلال، جيب إذا تذكر أنه قام للخامسة جيب عليه الرجـوع   :    قال

                                          دة سـتمر معنـا يف كـل أبـواب الفقـه أن االسـتدامة                                              ألن عندهم قاعدة أن االستدامة كاالبتداء، وهـذه قاعـ
ًكاالبتداء، هو اآلن ملا تذكر يف أثنائها ملا استدام ما معنى استدام يعني كمل كأنه بدأ يف زيـادة ركعـة متعمـدا  ّ ّ ّ                                                                                                  ً ّ ّ ّ

   .                                                       بطلت الركعة، هذه قاعدة متفق عليها أن االستدامة كاالبتداء  :      فنقول
ٍوإن سلم عن نقص يف صالته   :    قال َّ                      ٍ ّ    ّسـلم   :                              نحن نتكلم عن زيـادة وهنـا قـال-                   ه هذه املسألة دقيقة       انتب-َّ

ــص  ــن نق ــصورة -       ع ــم لل ــتم أرى فهمك ــم أن ــصورة ث ــأرشح ال ــادة؟-                                       س ــنقص بالزي ــة ال ــا عالق                            م
ّوإن سلم عن نقص يف صالته أتى عىل ما بقى عليه منها ثم سجد مثـل مـا فعـل النبـي صـىل اهللا عليـه   :    قال ّ َّ ٍ ّ                                                                                 ّ ّ َّ ٍ ّ

  : ّ                                                       ّام صىل ركعتني صـلوات اهللا وسـالمه عليـه فـسلم فقـام ذو اليـدين فقـالّ                         ّوسلم، يف حديث أيب هريرة حين
ّ                                         ّنعم، فقام أتى بـركعتني ثـم سـلم ثـم أتـى بـسجديت   :                   أصدق ذو اليدين قال  :      ال قال  : ّ               ّأقرصت الصالة؟ قال

ّالسهو عليه صلوات اهللا وسالمه، هو سلم عن نقـص، هـو زاد وال نقـص الـصالة؟ هـو يف احلقيقـة زاد يف  ّ                                                                                 ّ ّ
                                                

 ).١٧١٨( صحيح مسلم )١(
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 ١٥٣

ّ                                                                                ّا نقص منها، زاد السالم، ولذلك نص بعض الفقهاء عىل أن باب سجود السهو يطلق الـنقص فيـه ّ       ّالصالة م
ّعىل نقص واجب وعىل التسليم قبل السالم، قال  :         عىل معنيني ٍ                                      ّ             هـذه مـسألة -ٍ                    ٍفأمـا الـنقص لـرتك واجـب   : ٍ

ّ فإنه يكون قبل السالم سجود السهو قبل السالم، وأما النقص بمعنى -                 سنذكرها بعد قليل  ّ                                                            ّ             تـرك ركعـة ثـم ّ
ّ                                                                                       ّاستدراكها بعد ذلك فإن السجود يكون بعد السالم، ولذلك بعض اإلخوان يـرى أن الفقهـاء يقولـون مـن 
ّسلم عن نقص فإنه بعد السالم فيظن أن نقص كل واجب يكون بعد السالم هذا غـري صـحيح وبـني ذلـك  ّ ّ ٍ ّ                                                                                 ّ ّ ّ ٍ ّ

                        مصطلحا واحد بكلمـة الـنقص                                                              جمموعة من الفقهاء منهم املرداوي أن الفقهاء يستخدمون مصطلحني ليس 
  .               بباب سجود السهو

ٍأن الفقهاء يطلقون كلمة النقص يف باب واحد عىل أمرين فيقولون سلم عن نقص ويقولون نقص   : ُ    ُنعيد ّ                                                                                ٍ ّ
ّسلم عن نقص فيعنون أنه سلم قبل إمتام الصالة ثم تداركها فيكون سجود السهو كـام   :                   يف الصالة، فإن قالوا ّ ٍّ                                                                        ّ ّ ٍّ

ٍ                                            ٍسجد لنقص، ويقصدون بالنقص هنا نقص واجب ال نقـص   :                        احلالة الثانية إذا قالواّ                   ّيف احلديث بعد السالم، 
ّركن، فإن السجود يكون وجوبا قبل السالم ً                                    ّ ً .   

ّ                                                    ّولو فعل زيادة ما ليس من جـنس الـصالة السـتوى عمـده وسـهوه،   :                                 بدأ بالنوع الثاين من الزيادة فقال
ًال يفرق بني عمده وسهوه؛ فتبطل الصالة هبام معا ّ                                  ّإن الفعل إذا كان ليس من جنس الصالة   :               الفقهاء يقولون ّ ُّ                                         ً ّ ُّ

ًولكن يعفى عن قليل الفعل، األفعال التي ليست من جنس الصالة قليلها يعفى عنه عمدا، ومن غـري عمـد  ّ                                                                                        ً ّ
ّيعفى عنه ألن النبي صىل اهللا عليه وسلم محل أمامة ّ ّ َّ                                          ّ ّ ّ ّ وحترك عليه الصالة والسالم وأمر بقتل الفواسـق)١(َّ ّ                                         ّ ّ)٢( ،  

   . ّ                              ّ بالصالة يعفى عنه عمده وغري عمده       فقليلها
              كثـري احلركـة يف -                      احلركـة التـي هـي الفعـل -ّ                     ّإن كثري احلركة يف الـصالة   :                          أما كثريها فالفقهاء يقولون

ًالصالة يبطل الصالة سواء كان عمدا أو سهوا؛ ال يعفى عن السهو فيه هذا هو قول الفقهاء، طبعا يف روايـة  ًُ ّ ًّ                                                                                             ً ًُ ّ ًّ
ً كام جاء يف حديث معاوية بن احلكم ملا تكلم سهوا                       ثانية أنه يعفى عن السهو ّ                                           ً                         فهـم يـرون أن الكـالم مثـل )٣(ّ

                                                
 ).٥١٦( صحيح البخاري )١(
 ).٣٣١٤( صحيح البخاري )٢(
 ).٥٧١( صحيح مسلم )٣(
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   .                             الفعل لكن أميش عىل كالم الفقهاء
                                                                                            عندنا مسألة مهمة قبل االنتقال إىل اجلملة الثانية وهي قضية ما الضابط يف التفريق بني القليـل والكثـري 

                                      من األفعال التي هي ليست من جنس الصالة؟ 
                                                                  إن العربة بكثرة احلركات، أقل اجلمع فإذا كانت ثـالث حركـات متواليـات فإهنـا   :        اء يقول         بعض الفقه

  -                                                       وهو األقرب دليال وصح معتمدا من الفقهاء وهو واضح الدليل -                              كثري، هذا غري صحيح، والذي معتمد 
          إنـه لـيس يف   :      قال                                                                              أن احلركة الكثرية؛ العربة هبا يف تقدير الكثرة بالعرف والعادة بحيث أن من نظر إىل املصيل

                                                                              صالة؛ إن هذا املصيل ليس يف صالة يعني واحد يتحـرك يمـيش مـا كأنـه يف صـالة، أنـت حركاتـك كثـرية 
   .                         فصالتك باطلة ولو كنت جاهال

   . ً                           ًطبعا املؤلف مل يتكلم عىل القول
     ألن                                                                                     النوع الثاين من موجبات سجود السهو النقص، املراد بالنقص هنا نقص ماذا؟ ليس املراد األركان،

ّنقص األركان جيب تداركها؛ فإذا تداركها أصبحت من الزيادة إذا كان قد سلم، قال ُ                                                                        ّ                  كنسيان واجـب، فـإن   : ُ
ًقام عن التشهد األول فذكر قبل أن يستتم قائام رجع وأتى به فإذا استتم قائام مل يرجع، الفقهاء يقولون إعامال  ً ً                                                                                                  ً ً ً

                                                  ترك التشهد األول فقام إىل الثالثة مبارشة؛ فـإن لـه ثـالث             أن املرء إذا   :                             حلديث املغرية بن شعبة ريض اهللا عنه
  :    حاالت
ً أن يتذكر قبل أن يستتم قائام؛ فيجب عليه الرجوع وجوبا، جيب عليه أن يرجع- ١ ً                                                                    ً ً .   
َ أن يستتم قائام لكنه ال يرشع بقراءة الفاحتة؛ فيقولون- ٢ ْ َ ً                                                َ ْ َ    . ُ                          ُيكره الرجوع، األفضل أال يرجع  : ً
ًحيرم الرجوع، فإن كان عاملا باحلكم واحلال ورجع بطلت صـالته،   :          فيقولون                        أن يبدأ بقراءة الفاحتة؛- ٣ ُ ُ ْ َ                                                     ً ُ ُ ْ َ

                                                       احلمد هللا رب العاملني ثم يقول سبحان اهللا جيلس هذا جاهل ما عليه   :                                لكن بعض الناس ينسى فيستتم فيقول
            بطلـت صـالتك،  : ً                                                                    ًيشء يعني جهل باحلال أو جهل باحلكم مع االختالط لكن إن كان متعمدا ورجع نقـول

ًمتى يتصور العلم؟ يتصور العلم؛ بعض الناس إذا كان يف صالة رسية طبعا دائام الثالثة رسيـة مـا هبـا جهـر  ً ُ                                                                                          ً ً ُ
                              ال، ال جيـوز لـك أن جتلـس، جيـب أن تقـف   :                                                فعندما يقرأ يقول سأجلس حتى ال أخلط عىل اجلامعـة نقـول
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                          اآلن هذه احلاالت الـثالث، ويف ً           ً، إذا عرفنا)١(                                                حلديث املغرية بن شعبة أمره أن يتم صالته وليسجد سجدتني
                                                                                  كل احلاالت الثالث يسجد هلا سجود سهو، كل احلـاالت الـثالث سـواء رجـع أو مل يرجـع إذا اسـتتم أم مل 

ٍ                                       ٍإذا رشع يف ركن مقـصود بعـده سـقط الواجـب، ألن   :                   إنه حيرم؟ ألهنم قالوا  : ً                           ًيستتم يسجد، طبعا ملاذا قالوا
ّ                                              ّ الصالة هي هذا حملهـا ويكـون فواهتـا بـركن مقـصود وهـي                                      الواجب إذا فات حمله انتهى وسقط، واجبات

  .                             الرشوع بقراءة الفاحتة هذا كالمهم
                                                                                    فإذا نيس ركنا فذكره قبل الرشوع بقراءة ركعة أخرى رجع وأتى به وبام بعده وإن ذكره بعـد ذلـك   :    قال

ًبطلت الركعة التي تركه منها، من ترك ركنا معينا  ً                                              ً   –             ركـع ونحـو ذلـك                              مل يسجد إال سـجدة واحـدة أو مل ي-ً
   :                            إن له ثالث حاالت وإن شئت أربع  :      فنقول
  :                                                                                          أن يتذكر أنه قد ترك الركن يف أثناء الركعات، ما انتهت الركعة التي فيهـا الـركن املـرتوك، فنقـول- ١

   .                                                      يرجع فيأيت بالركن وبام بعده لوجوب الرتتيب هذه احلالة األوىل
                                                       الرابعة؛ فنقول إن هذه الركعة قد بطلت فيأيت ببـدل عنهـا،                                             أن يتذكر بعد انتهاء الركعة الثانية الثالثة- ٢

   .                                                فتعترب الثانية هي األوىل والثالثة هي الثانية وهكذا
ّ أن يتذكر بعد السالم ومل يكن قد طال الفصل ومل يتكلم بكالم ليس مـن جـنس الـصالة ولـيس يف - ٣ ّ                                                                              ّ ّ

ًكنا واحـدا سـجود                     مع أنه ما ترك إال ر-                    هنا يرجع فيأيت بركعة   :                 مصلحتها؛ فيقولون ً               ً                   يـأيت بركعـة ويزيـد -ً
           إذ احلالـة -                 الركعـات األربعـة -ّ                                                             ّعليها بأن يأيت بالتشهد، ألن من رشط التشهد أن يكون بعد متـام الـصالة 

   . ّ                                                       ّالرابعة أن يتذكر بعد السالم ومل يكن قد طال الفصل ومل يتكلم
ّ                          ّطلت الصالة يعيـدها ألن مـن رشط ّ                                                         ّ أن يتذكر بعد انتهاء الصالة وقد طال الفصل أو تكلم؛ فنقول ب- ٤

   . ّ                                                                            ّالصالة املواالة وقد انتفت وال مواالة هنا ألنه تكلم بكالم اآلدميني، هذا معنى كالم الشيخ
                                                                           وإن نيس ركن فذكره قبل رشوعه يف قراءة ركعة أخـرى وهـي يف احلالـة األوىل الزال يف الركعـة   :     يقول

   .                                                 ن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركـه منهـا فيـأيت هبـا                                          األوىل رجع فأتى به وبام بعده للزوم الرتتيب، وإ
                                                                                  وإن نيس أربع سجدات من أربع ركعات يعني بطلت الركعات األربع كلها فذكره يف التشهد سـجد يف   :    قال

                                                
 ).٦٢٣(صحيح اجلامع ). ١٢٠٨(ابن ماجه .  صحيح)١(
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                                                                                  احلال ألن هذا السجود يكون للركعة األخرية فصحت له ركعة هي األخرية ثم يأيت بـثالث ركعـات فقـط، 
   .      الذهن                      هذا مثال من باب تنشيط 

                                               الشك، املراد بالشك هو الرتدد بني الوجود والعدم أو   :                                       املوجب الثالث من موجبات سجود السهو؛ قال
                                                                                بني الفعل والرتك، هذا هو الشك، ألن بعض الناس يظـن أن الـشك هـو رشود الـذهن وهـو أن الـشخص 

ًيرشد، نقول هذا رشود الذهن يف الصالة ال يرشع له سجود السهو مطلقا ال جيوز ّ                                                               ً                      لك أن ترشد ملجـرد رشود ّ
ً                                                                                          ًالذهن، بل ال بد أن تكون زدت شيئا أو تركته أو شككت بني الوجود والعدم فال يسجد لرشود الذهن وإنام 
ًيسجد للزيادة والنقص إذا الشك املراد بالشك الرتدد بني الوجود والعدم هذا واحد، ثانيا ليس املراد بالشك  ً                                                                                                ً ً

ّذا كان املرء موسوسا وأنا أنبه هلذا، إذا كـان الـشخص عنـده أمـر يف                                  الوهم، الوهم هذا ال عربة به وخاصة إ ً                                                           ّ ً
          الـشك يف حـق   : ً                                                                         ًالوسواس فهذا يعترب يف حقه الشك ومها، سنتكلم عنه بعـضد قليـل وانتبـه هلـذه القاعـدة

   .                          املوسوس وهم فيبني عىل األكثر
              يبني عىل اليقـني   :  ل                                                             فمن شك يف ترك ركن فهو كرتكه، من تردد بني وجود فعل ركن و عدمه نقو  :     يقول

ّ                                                                                       ّوهو العدم، وهو عدم الفعل فيكون كرتكه لكن برشط أن يكون شكه يف أثناء الصالة ال بعدها، ألن الـشك 
ّ                                                                                         ّبعد انتهاء الصالة ال عربة به وهي قاعدة متفق عليها بل هي قاعدة مـن األربعـني الكليـة، ال عـربة بالـشك 

                    يا إمامنا مل تـصل بنـا   : ّ                                   ّاء الصالة جاء اثنان وقالوا لإلمام قالّ                                            ّالطارئ بعد انتهاء الصالة لكن لو تيقن بعد انته
ً                                                                                           ًإال سجدة واحدة، هذا يقني لوجود اثنني فيجب عليه أن يعيد هذه الركعة، إذا واضح عندنا الـشك الـرتدد، 

   . ً                                       ًإذا احلالة األوىل من شك يف ترك ركن فهو كرتكه
                                    قني؟ األقل، حلديث أيب سعيد ريض اهللا عنه أن                                            وإن شك يف عدد الركعات بنى عىل اليقني ما هو الي  :    قال

ّالنبي صىل اهللا عليه وسلم  ّ ّ َّ                      ّ ّ ّ ّ النبي صىل اهللا عليه وسلم قال-                    احلديث يف صحيح مسلم -َّ ّ ّ َّ                          ّ ّ ّ ّ             ّإذا صـىل أحـدكم  «  : َّ
ِفشك يف صالته فلم يدر كم صىل فليبن عىل ما استيقن وليسجد قبل أن يسلم ّ                                                              ِ                    هـذا احلـديث صـحيح يف )١( »ّ

   .                           اإلشكال يف اجلملة التي ستأيت-                                   حة الصورة هذه ال يوجد فيها أي إشكال      واض-           صحيح مسلم، 
                                                                               إال اإلمام خاصة فإنه يبني عىل غلبة ظنه، أول يشء سنأخذ دلـيال ثـم نأخـذ معنـى هـذه اجلملـة،   :    قال

                                                
 ).٥٧١( صحيح مسلم )١(
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 ١٥٧

ّالدليل أنه قد ثبت يف الصحيح أيضا من حديث ابن مسعود ريض اهللا عنهام أن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـل ّ ّ َّ ً                                                                                     ّ ّ ّ َّ   م ً
             ، فجعلهـا بعـد )١( »ّ                                                             ّإذا شك أحدكم يف صالته؛ فليتحر ثم ليسلم ثم يـسجد بعـد ذلـك سـجدة سـهو «  :    قال

                                         وكيف الفقهاء مجعوا بني هذين احلديثني تعارض -                      انتبه وانظر االستدالل -ّ                          ّالسالم، فتعارض معنا حديثان 
    إذا  «  :                ن مـسعود أنـه قـال                     وتعارض معنا حديث ابـ »                      إذا شككت ابني عىل اليقني «  :                      حديث ابن سعيد أنه قال

                                                              ، فيه قوالن ألهل العلم، مشهور املذهب الذي مشى عليه املصنف أن حـديث  »                      شككت ابني عىل غلبة الظن
         ألن اإلمـام   :                                                                                  ابن مسعود خاص باإلمام فقط دون املأموم واملنفرد، فاملأموم واملنفرد ليس هلم غلبة ظن قـالوا

           انظر أنا -ّ                                               ّأمومني، أنا ملا أشك اآلن أين يف الثالثة أو بالرابعة            ألن خلفه م-           عىل ما ظن -ُ                   ُيتصور له غلبة الظن 
ّ                                                                       ّ ملا أقوم وال أحد يسبح يل وقد غلب عىل ظني أهنا الرابعة أنا مصيب أم خمطئ؟ ألنـه -                   كيف أستأنف للرابعة 

        ة الظـن، ً                                                                                       ًيوجد أناس يصدقونني، إذا هنا قرينة تقوي غلبة الظن بخالف املنفرد واملأموم فإنه ال يبني عىل غلب
ً                                                                                              ًطبعا هل يتصور أن املأموم يبني عىل غلبة الظن؟ هذه صورة واحدة ذكرها املجد بن تيمية هذا القول األول، 
                                                                                          القول الثاين وهو الذي عليه الفتوى واختيار الشيخ تقي الدين وهو الذي نص عيـه اإلمـام أمحـد رجـع لـه 

             املـشهور عنـد -                    اخـتالف التنـوع، املـذهب                   إن هـذين احلـديثني مـن   :                                اإلمام أمحد يف آخر حياته أننـا نقـول
                                                                               أنه من باب اختالف احلال، ونحن هنا نقول من باب اختالف التنـوع فيجـوز لإلمـام واملنفـرد -         املتأخرين 

ّ                                                                                             ّواملأموم إما أن يبني عىل اليقني وجيوز له أن يبني عىل غلبة الظن إن وجد عنده غلبـة ظـن، مثـل مـاذا غلبـة 
                                                                ؛ املسبوق نحكم بعد انفتال اإلمام نحكم أنه منفرد أو مـأموم نحكـم أنـه                            الظن؟ بعض الناس يكون مسبوقا

ًمنفرد األصل أحيانا املسبوق فيه شك فاتتني ركعة أو ركعتني تصري هذه كثرية جدا فعىل القول الـذي ذكـره  ً                                                                                          ً ً
ًاملصنف ماذا يفعل؟ يبني عىل اليقني وجها واحدا يعني أنا فاتتني ركعتان، القول الثاين ً                                                                             ً ً        ً مجعـا بـني        قلت لكم  : ً

ً                                                                           ًإن مل يكن لك غلبة ظن تبني عىل اليقني وهو األقل طبعا األقـل بالنـسبة ملـا أدركـت، وإن   :             األحاديث نقول
ّ                                                                                           ّكان عندك غلبة ظن مثل أن تنظر عن يمينك وتنظر عن شاملك كل الصالة ما فاتتهم إال ركعة واحدة؛ أليس 

                                              ذا مما يقوي الظن فيجوز لك أن تبني عىل غلبة الظن ً                                                  ًهذا يقوي غلبة الظن أنه مل تفتك إال ركعة واحدة؟ إذا ه
ً                       ً يقـرأ مـثال يف الركعـة وجـه -ّ              ّ حاسب هو تعـود -ً                                                   ًهنا، بعض الناس يبني منفردا عىل غلبة الظن يقوم الليل 

                                                
 ).١٢٣١( صحيح البخاري )١(
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ّوجهني تعود أن الركعة تأخذ عرشة دقائق حاسبها ألنه متعود يقرأ وجهني فصىل ثم قام ونظر للـساعة إذا مل  ُ ّ                                                                                           ّ ُ ّ
ً                                                                              ًالتسليمة إال عرش دقائق؛ إذا هناك قرينة عىل أنك إنام صليت ركعة واحـدة وتبنـي عـىل غلبـة            يفت عىل هذه 

ًالظن، طبعا غلبة الظن هنا هو اليقني لكن نقول هذا ثلث ساعة نقول هو كذلك، إذا هذه املسألة الثانية ً                                                                                            ً ً.  
               م إال مـا ورد عـن ّ                       ّسجود السهو كله قبل السال  : ّ                                         ّولكل سهو سجدتان قبل السالم، الفقهاء يقولون  :    قال

ّالنبي صىل اهللا عليه وسلم أنه فعله بعد السالم، سجود السهو كله قبل السالم إال ما ورد عن النبي صـىل اهللا  ّّ ّ ّ َّّ َّّ                                                                                            ّ ّّ ّ ّ َّّ َّّ
ّعليه وآله وسلم أنه فعله بعد السالم، وانتبه للمسألة الثانية مهمة، وقولنا إنه قبل السالم أو بعد الـسالم إنـام  ّ ّ                                                                                                      ّ ّ ّ

ً حكي إمجاعـا أن -ً                                        ً وحكي إمجاعا؛ حكي إمجاع لكن يوجد خالف متأخر-         ب، فيجوز                  هو من باب االستحبا ُ              ً ُ
ًكل سهو جيوز جعل السجود له قبل الـسالم وجيـوز كـل سـهو جعـل الـسجود لـه بعـد الـسالم جيـوز، إذا  ّ ّ                                                                                ً ّ ّ

ّختصيصنا السجود ما قبل السالم وما بعد السالم جيوز إنام هو من باب األفضل واالستحباب ّ                                                                          ّ ّ.  
ّ                                                                                ّكالمنا اآلن فقط باألفضلية، القاعدة عند الفقهاء أن كل سجود سهو يكون قبل السالم إال مـا ً    ًإذا   :     نعيد

ّورد عن النبي صىل اهللا عليه وسلم ومها موضعان فقط، املوضع األول ما جاء يف حديث أيب هريرة واملوضع  ّ ّ َّ                                                                                      ّ ّ ّ َّ
                    قلته لكم قبل قليـل -    دين                                                                    الثاين ما جاء يف حديث ابن مسعود فقط، حديث أيب هريرة ما هو؟ حديث ذي الي

ٍاملصنف إال من سلم عن نقص يف صالته، سؤال  :      قال- ّ                                   ٍ ّ                                   ّسلم عن نقص يعني نقص واجب؟ نقـص ركعـة   : ّ
ً                         ً ثـم أتـم رجـع وأكملهـا، إذا -    ركـن   :                 ركعة وبعضهم يقـول  :             بعضهم يقول–                           أو أكثر أو نقص ركن أو أكثر 

                                  قص هنا، النقص هنا غري الـنقص يف موضـع ّ                                                  ّقوهلم هنا إال من سلم عن نقص يف صالته، النقص هنا غري الن
                     لكم آخر الزمان الكتـب   :           لذلك قلت-                                                  هكذا اصطالح كل املذاهب الفقهية ولكن ما يعرف الفقه -ّ      ّالسالم 

        للكتب  »           يكثر قراؤكم «  :                                                        القرآن لن يرفع إىل قيام الساعة سيبقى القرآن، والرسول قال  :                  ستبقى، الرسول قال
ً                                                            ًألن العلم يؤخذ بالتلقي من خصائص هذا الدين، كل العلـوم بـدءا مـن   )١( »          يقل علامؤكم «  :            ومع ذلك قال

                         اإلسناد من الدين؛ فإن قيـل   :                                                                        القرآن إىل الفقه كلها تؤخذ بالتلقي، يف مقدمة مسلم أن عبد اهللا بن املبارك قال
                                                 أرى من بحوث الطلبة وبعضهم دراسـات عليـا يفهمـون كـالم   :                                    عن من بقي، ولذلك أنا أقول وأنا مدرس

ً العلم عىل غري وجهه، وأقوهلا بمأل يف حقيقة أن كثري من االجتهادات املعـارصة ينـسبون ألهـل العلـم    أهل ّ                                                                                  ً ّ
                                                

 ).١٣٦/١(حلية األولياء )١(
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                                                                          فالن يبيحها وهو مل يقل بإباحتها فهموا كالمه عىل غري وجه فلذلك الشخص جيب أن يفهـم   : ً            ًأمورا يقولون
                      أسـهل، املوسـوعة تعطيـك                                                              كالم أهل العلم وليس جمرد أفتح كتاب واآلن جاءت املوسوعات اإللكرتونيـة

                                                                                        سطرين فقط وال تقرأ الكالم الذي قبله وال الذي بعده، ولذلك ترى غرائب من كتابات املعـارصين وأذكـر 
                                                         مهمت أن أمجع غرائب الفتوى يف زماين ولوال أين رأيـت أن فيهـا غيبـة   : ً                              ًدائام كلمة للشيخ ابن عثيمني يقول

ً                                                   ًة والعجائب ومن أراد أن يمثل فهي كثرية لكن عمومـا نـأيت                                        ونحو ذلك وإال جلمعتها، احلقيقة الغرائب كثري
   .                        ملوضوعنا ألن الباقي دقيقة

ّإال من سلم عن نقص يف صالته بمعنى أنه سلم قبل أن تتم الصالة فرجع فتدارك ما فاته ثم سـلم   :    قال ّ ّّ ٍ                                                                                  ّ ّ ّّ ٍ
  .ّ                           ّبعد ذلك فإنه يسجد بعد السالم

                                          مام؟ ألن املـذهب وهـو املـصنف تبنـى هـذا الـرأي أن    واإل  : َ                                 َواإلمام إذا بنى عىل غلبة ظنه، مل قال  :    قال
                                                                                           حديث أبن مسعود خاص باإلمام دون املأموم واملنفرد، الرواية الثانية وهو ظاهر من احلديث أنـه مـن بـاب 
                                                                                          اختالف التنوع فيكون أنه تناول اإلمام واملأموم واملنفرد فأنت إذا كنت قـد بنيـت عـىل اليقـني تـسجد قبـل 

   . ّ                          ّىل غلبة الظن تسجد بعد السالمّ                 ّالسالم وإذا بنيت ع
ّوللنايس للسجود قبل السالم، بدأ مسألة جديدة أن الشخص إذا نيس الـسجود قبـل الـسالم فإنـه   :    قال ّ                                                                               ّ ّ

                                                       ألن هذا حمل هلا وهذا ليس من باب القضاء ولكن هذا حملها، وقـد   :                                 يسجد سجدتني بعد سالمه، ملاذا؟ قالوا
ّب عليه السجود قبل السالم جاز له أن يسجده بعد السالم، قـال                                    قلنا قبل قليل أنه حكي اإلمجاع أن من وج ّ                                                      ّ ّ :  

  .              ثم يتشهد ويسلم
   :             عندي مسألتان
ً                                                           ًإذا ترك سجود السهو وطـال الفـصل نـسيه، نقـول أوال إذا تعمـد تركـه   :           أهنم يقولون  :             املسألة األخرية

                   بديل للبدل، وهـذه          قد سقط وال  :                                                              وطال الفصل بطلت صالته، وأما إذا كان قد نسيه وطال الفصل فيقولون
ًفيها قصة مشهورة جدا جدا جدا يقولون ً ً                                  ً ً                  كان عنـد اخلليفـة -                           أظنه حممد بن احلسن الشيباين -           إن الكسائي   : ً

    أيـن   :                                                                          الكسائي أنا أستطيع أن أدخل كل مسألة حتت قاعدة اللغوية، فقال له حممد بـن احلـسن  :             فتناظرا فقال
ًالكسائي قوال مجـيال قـال  :                       لسهو يف مجلة لغوية، فقال                                           أنت من مسألة من نيس سجود السهو؟ أدخل مسألة ا ً                   ً ً :  
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َّهناك قاعدة باللغة أن الصغري ال يصغر، هذه مثلها، هذا صغري بل أصغر يشء فال يصغر فليس له بـدل آخـر  َ ُ                                                                                         َّ َ ُ
  .ً                                       ًإذا إذا طال الفصل وكان قد نسيه ال بدل له

ّ                            ّن سجود السهو قبل الـسالم وبعـد  إ  :     قلنا (                                                 ثم يتشهد ويسلم، ما معنى هذه اجلملة الفقهاء يقولون   :    قال
ّقبل السالم ما يف إشكال أنه يسجد ثم يسلم، إذا كان بعد السالم يقولون  ) ّ         ّالسالم صح؟ ّ                                                               ّ            يـسجد سـجدتني   : ّ

ّثم يتشهد ثم يسلم ما دليلكم عىل ذلك؟ قالوا ُ                                        ّ                                             ما روي عنـد أيب داود والرتمـذي مـن حـديث عمـران بـن   : ُ
ّاحلصني ريض اهللا عنه أن النبي صىل اهللا ّ َّ                             ّ ّ                                         إذا سها أحدكم يف صالته فليسجد ثم يتـشهد ثـم  «  : ّ              ّ عليه وسلم قالَّ

ّ يعارض احلديث اآلخـر أن النبـي صـىل اهللا عليـه  »                     يسجد ثم يتشهد ثم يسلم «          هذا احلديث   :        قالوا)١( »    يسلم ّ َّ                                      ّ ّ َّ
ّ                                                              ّفنحمله عىل السجود الذي بعد السالم عىل صورة واحدة ألن اإلمجاع أو شـبه   :        قالوا »          سجد ثم سلم «ّ     ّوسلم 

ًاع منعقد أن السجود إذا كان قبل السالم فإنه جيوز مواالته به وال حيصل به تـشهد، إذا متـى يكـون بعـد   إمج ّ                                                                                         ً ّ
ّ                                                                                   ّسجود السهو تشهد عىل قول املصنف وهو املذهب؟ إذا كان بعد السالم ويـرون أنـه عـىل سـبيل الوجـوب 

   .           حلديث عمران
                            إن احلقيقـة أن حـديث عمـران هـذه   :                                                        يقول مجاعة من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين وغريه قـالوا

                   ضـعيفة شـاذة ال تـصح ال   )         ثـم يتـشهد (                   والصواب أن الزيادة   )              يسجد ثم يتشهد   : (                       اللفظة شاذة فيه أنه قال
   .                                                             يرشع السجود، هذه هي الرواية الثانية والتي عليها العمل والفتوى

ُوليس عىل املأموم سجود سهو ألنه يتحمل إمامه عنه إال أن يسهو إمام  :    قال ُ                                                            ُ                       ه فيسجد معـه، ألن اإلمـام ُ
             ويتحمـل عنـه -                       السرتة التي أمـام املـصيل -                                                        يتحمل عن املأموم أشياء منها اجلهر بالقراءة والفاحتة والسرتة 

   .                                       ويتحمل عنه السهو ويتحمل عنه أشياء أخرى  )              سمع اهللا ملن محده (ً             ًأيضا التسميع 
                                       ألة، يف صورة واحدة املأموم ال يتابع اإلمـام ً                                                      ًطبعا للفائدة فقط هذه من املسائل التي يعايى هبا، ذكروا مس

ّ                                                       ّاملسبوق إذا سجد اإلمام للـسهو بعـد الـسالم فإنـه ال يتابعـه ألنـه   :        قالوا-                         وهذه ذكرها يف رشح املنتهى -
ّ                                                                                              ّانفصل عنه بالسالم فيقوم وال يتابعه، فإن كان السهو يف موضع قد أدركه معه فيه فإنه يقضيه يف األخري فقط 

                                                                              سهو يف األشياء التي مل يدركه معه فإنـه ال يقـضيه، نـسيت أن أقـول لكـم قاعـدة أن الفقهـاء              وإال إن كان ال
                                                

 ).٤٠٣(اإلرواء ). ٣٩٥(الرتمذي .  ضعيف شاذ)١(
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ّكل سجود حمله قبل السالم فإنه واجب وكل سجود حمله بعد السالم فإنه مستحب، ذكرهـا بعـض   :       يقولون ّ                                                                             ّ ّ
  .       الفقهاء
  :                التـسبيح أن يقـولُ                                                                  ُومن سها إمامه أو نابه أمر يف صـالته فالتـسبيح للرجـال والتـصفيق للنـساء،   :    قال

َّسبحان اهللا أو أن يقرأ شيئا من كتاب اهللا عز وجل مما هو من جنس الـصالة، التـصفيق للنـساء يقولـون َّ ً                                                                                    َّ َّ   ال   : ً
ّ                                                                                          ّيكون التصفيق أو التصفيح بالكفني وإنام صفة التصفيق إما أن ترضب املرأة بكفها عىل ظاهر األخرى وإمـا 

َّ                                              َّباطن بالباطن هذه من صـفة يعنـي الـذين ذمهـم اهللا عـز         ألن رضب ال  :                             أن ترضب بكفها عىل فخذها، قالوا
ًوما كان صالهتم عند البيت إال مكاء وتصدية ﴿َّ    َّوجل  َ ََ ْ َ ْ َ َ َِ ِ َِ ًَ ُ ْ ُ ََ َّ ِْ ْ ُ َ                                      ً َ ََ ْ َ ْ َ َ َِ ِ َِ ًَ ُ ْ ُ ََ َّ ِْ ْ ُ                                      فهذا مذموم هذه اهليئة ولـذلك يكـون الـرضب   )١( ﴾َ

         ، كثـري مـن                                   وهي مسألة بحث املسائل يف غـري مظنتهـا-                      انظر املسألة الفقهية -                        هبذه الصورة، يف هذا املوضع 
ً                                                                                      ًاإلخوان يبحث مسألة وهي مهمة جدا وهي مسألة التصفيق يف املدارس جيوز أو ال جيوز أين جتدها يف كتب 
ًالفقه؟ هنا يف الصالة ما رابط الصالة بحكم التصفيق رابط بعيد جدا لكن جتدها هنا فالفقهـاء يقولـون عـن  ّ ّ                                                                                            ً ّ ّ

                                           ن التصفيق جائز ما مل يكن عىل وجه اللهـو، وقـال ّ                                              ّحكم التصفيق يف الصالة وقد نقل املرداوي الكالم عىل أ
                                                                    باجلواز وبالكراهة كذا قال، ما أحد قال باحلرمة، لذلك التـصفيق بذاتـه لـيس   :                        بعضهم بالكراهة هكذا قال

ًحمرما وإنام هو مرتدد بني األفضلية وبني اجلواز إال أن يكون هلوا بذاته فهذا أمـر طـارئ، يعنـي مـثال مـسألة  ً                                                                                          ً ً
                                                                        سائل غريبة حكم أن القرآن يكتب فيه حتزيب، هل تعلـم معنـى حتزيـب؟ يعنـي جـزء، مـن ً            ًيعطيكم مثال م

ّ يتكلمون عنها يف باب الطهارة مل؟ بسبب مس املـصحف، )٢(                                      يستطيع أن يعرف أين موضعها يف كتب الفقه؟ َ                                              ّ َ
     رشح ّ                                                                       ّإن بدر الدين الزركيش الشافعي املشهور دخل مع واحد مرة وهذه ذكرها الرافعي يف  :             ولذلك يقولون

  )              خبايا الزوايـا (ُ                                                      ُهي يف غري مظنتها لكن لن أخربك، وذهب وألف كتابا طبع وسامه   :    قال  )              مجلة غري مفهومة (
  .                                                                           كل مسألة بحثت يف غري مظنتها أين هي، ومثله كتاب اخلادم البن السبكي أين جتد املسائل

                                                
 .٣٥: األنفال) ١(
  هنا مداخلة بني الشيخ والطالب؟)٢(
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 :أسئلة
          لإلمام؟                                                    يقول ما سبب قول سمع اهللا ملن محده عند الرفع بدون التكبري  :       سؤال-

ً                                                                           ًطبعا نقول السبب هناك دليل وهناك حكمة، الدليل حـديث عائـشة وعبـد اهللا بـن عمـرو بـن   :     جواب
ّ ومل يكرب النبي صىل اهللا عليه وسـلم يف  »                                  سمع اهللا ملن محده فقولوا ربنا ولك احلمد «  :                    العاص وغريهم إذا قال ّ ّ َّ                                ّ ّ ّ َّ

ُ                                  ُذه احلكمة تـسمى أرسار الـرشيعة، واألرسار ُ                                                   ُهذا املوضع هذا الدليل، أما املعنى واحلكمة حكمة تلمس وه
ّهذه يفتح اهللا عز وجل عىل بعض الناس ما ال يفتحه عـىل غـريه ومـن أحـسن مـن كتـب يف أرسار الـصالة  َ َ َّ َّ                                                                               ّ َ َ َّ َّ

ً تلمسا منه وقـد يكـون خطـأ وقـد جتـد أنـت -                                                  احلكيم الرتمذي وكتب فيها الشيخ تقي الدين وغريه، نقول  ّ                                   ً ّ
    أما  «ّ                                                        ّيس موطنا للدعاء وإنام هو موضع للحمد والسالم؛ تسبيح وتقديس            ألن الركوع ل  :       نقول–         أحسن مني 

ّالركوع فعظموا فيه الرب ّ                       ّ ّ                      ّيـا ريب ملـا محـدتك يف املوضـع   :                          سمع اهللا ملن محده؛ فلذلك تقول  :            فأنت تقول)١( »ّ
  .        هذا واحد  .                   الذي حتبه فأنك تسمع

                                                 أحد اإلخوان يسأل يقول ما هي صفة السدل لقدم املرأة؟  :       سؤال-
ً                                                                             ًتكلمنا عنها، ما دليلها؟ حديث عائشة ريض اهللا عنها فإهنا كانـت تـسدل ريض اهللا عنهـا دائـام   :  ب   جوا

   .             أمر جائز سهل  :                               إن الرجل واملرأة سواء يعني أقول  :                   بصفة دائمة ومن قال
ّورد عن النبي صىل اهللا عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة فهـل جيـوز يل أن أتوضـأ مـرة مـرة عـىل   :       سؤال- ّ ّ ّ ّّ ّ َّ                                                                            ّ ّ ّ ّ ّّ ّ َّ

              سبيل الدوام؟ 
   .                            نعم بإمجاع أهل العلم جيوز ذلك  :     جواب

                                      يقول هل يوجد رشح ملنهج السالكني والعمدة؟  :       سؤال-
                                                                             نقول نعم، العمدة له رشوح كثرية وخاصة املعارصين ولكن إذا أردت أن تقتنـي أهـم كتـابني؛   :     جواب

ٌ                           ٌليه رمحة اهللا وهو حمـدث والكتـاب               للبهاء املقديس ع  )                 العدة لرشح العمدة (ً                              ًهذان الكتابان رائعان جدا كتاب 
ِّالثاين رشح الشيخ تقي الدين ابن تيمية ولألسف مل يكمله الشيخ وما ألفه فقد بعضه ومـا وجـد قـسم فهـو  ُ ُُ َ ِ                                                                                         ِّ ُ ُُ َ ِ
                                                                                  مطبوع عىل عدة جملدات كل واحد يطلع باب، فليست جمموعة يف كتاب واحـد ربـام يـأيت أحـد دور النـرش 

                                                
 ).٤٧٩( صحيح مسلم )١(
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   .                                  فترسق حتقيقهم وتطبعها مرة واحدة لنا
                                                                 ما حكم القيام للركعة الفائتة بعد تسليمة اإلمام األوىل قبل الثانية؟   :       سؤال-

ٌ                                                                                  ٌإن التسليمة الثانية ركن أو أهنا واجبة فال جيوز ألنك تكون قد سـابقت اإلمـام وعنـدنا متابعـة   :         إذا قلنا
                   ابقة فإهنـا ال تـصح وال                                                   أوهلا مسابقة ثم موافقة ثم متابعة ثم تراخي، فأمـا املـس  :                       املأموم لإلمام أربع حاالت

َّجتوز وجيب الرجوع، وأما املوافقة فإهنا مكروهة وليست مبطلة للصالة، وأما املتابعـة فإهنـا الـسنة، والرابـع  ُّ                                                                                             َّ ُّ
                                                                                             هي الرتاخي، الرتاخي يبطل الركعة إذا تراخى عنها بركنني، يعني أن املأموم إذا سبقه إمامـه بـركنني بطلـت 

  .-      يصح                          يعني إذا كنت قد سبقته ال-       الركعة 
ّقول النبي صىل اهللا عليه وسلم   :       سؤال- ّ ّ َّ                          ّ ّ ّ                               هل تـسقط الرتتيـب يف الـصلوات ملـن  »                ال صالة إال املكتوبة «َّ

              فاتته الصالة؟ 
ّاجلمهور أن الصلوات الفائتة جيب الرتتيب فيها ودليلهم عىل ذلك النبي صىل اهللا عليـه وسـلم   :     جواب ّ ّ َّ                                                                              ّ ّ ّ َّ

                                      شغلونا عـن الـصالة الوسـطى صـالة العـرص مـأل اهللا  «  :   ال   ق-            يف الصحيحني -                     عندما فاتته صالة العرص 
  -ّ                                                                    ّ، فصىل العرص ثم املغرب ثم العشاء فدل عىل الرتتيـب، يـسقط الرتتيـب بـني الـصلوات )١( »           قبورهم نارا
   :               يف أربع مواضع-         خذها مني 
ّ إذا صىل الثانية وقد نيس األوىل ومل يتذكر األوىل إال بعد السالم، سقط الرتتيب- ١ ّ                                                                  ّ ّ .   
   .                                           ذا ضاق وقت الثانية إال عنها فقط يسقط الرتتيب   إ- ٢
                                                                         يوم اجلمعة بخصوصها، من حرض صالة اجلمعـة فقـط وفاتتـه صـالة الفجـر فإنـه يـصيل اجلمعـة - ٣

   .                                            وتسقط عنه ترتيب صالة الفجر ويصليها بعد اجلمعة
        اجلامعـة                                                                             هذه الرواية الثانية يف املذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين فقـط أن الـشخص إذا حـرض- ٤

                                             فإنه يسقط الرتتيب إلدراك اجلامعة وهـذا رأيـه فقـد -                   اجلمعة متفق عليها -                           وخيش أن تفوته اجلامعة الثانية 
                                                                                             يكون هناك بعض املشايخ يؤيده وبعض املشايخ قد ال يقبل، الشيخ ابن باز ال يؤيده فيها الشيخ ابن عثيمـني 

   .                     كأنه يتساهل هذا األمر
                                                

 ).٦٣٩٦( صحيح البخاري )١(
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                              هل يتغري طبعه إذا طلب العلم؟                 يف قضية طالب العلم  :       سؤال-
ّ                                                                                  ّنعم، هناك أشياء جيب أن تنظر لقلبك هلا، إذا وجدت أن قلبك قد تغري هبا أو بعد وجودها وأن   :     جواب

ِّسلوكك قد تغري فإن هذا دليل عىل صدق نيتك يف العلم وهو دليل أيضا عىل أنك وفقت فيـه، وهـذا معنـى  ًُ ّ                                                                                       ِّ ًُ ّ
ُ                                                            ُه جيب عىل صاحب القرآن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهـاره إذا                                 قول عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه أن

                              أعجب لصاحب حـديث ال يقـوم الليـل،   :                                                   الناس مفطرون وغري ذلك من كالمه، ولذلك اإلمام أمحد يقول
َّوهل يوجد من أصحاب احلديث من ال يقوم الليل؟ استغرب، ألن الشخص إذا تعلم شيئا فـإن النيـة   :    قال ِّ ً                                                                                  َّ ِّ ً

َّالعلم هي أن تنوي العمل بالعلم، ولذلك ملا قيل ألمحد ما النية يف العلم قـال          الصادقة يف  ِّ ّ                                                                    َّ ِّ                أن تعمـل بـه وأن   : ّ
َّتعلمه، تنفي اجلهل عن نفسك، فإذا سألت ما النية الصادقة يف طلب العلم؟ هو أنك تقـول ِّ ّ                                                                             َّ ِّ            أتعلـم ألعمـل   : ّ

َّوأصيب يف عمل السنة وأتعلم لكي أعلم غريي وهذه هي النية ِّ َِّّ ُ ُّ                                                   َّ ِّ َِّّ ُ َّ الصاحلة يف العلم وهي كامل النية يف العلـم، ُّ ِّ                                       َّ ِّ
ُ                                                                                      ُولذلك من صدقت نيته رزق، وأن احلقيقة تعجب من أناس ينتسبون لطلب العلم ثم بعد ذلك جتـد تقـصري 
                                                                                        يف العبادة ثم جتد بعد ذلك تقصري يف التعامل يف سوء األخالق، كامل العلم إنام هو يف كرم األخالق ولطفهـا 

ُىل وأجل من كان كرم اخللق معه مها الوالدان، ولذلك أوىل من كرم اخللق معـه جيـب           وأحق وأو-ٍ       ٍ حقيقة - ُّ َ ُ َ                                                                     ُ ُّ َ ُ َ
ً                                                                               ًأن يكون هذان الشخصان، ولذلك جيب عىل الشخص أن يكمل خلقه مع اجلميـع وخـصوصا مـع والديـه 

ُألنه من أوجب الواجب عليه، بعد الرشك باهللا عز وجل هني عن عقوق الوالدين، وأنت عندما تتعلم َّ َّ                                                                                  ُ َّ         العلـم َّ
                                                                                       جيب عليك أن تتأكد يف حق هذين االثنني، ولذلك من أكثر الصحابة رضوان اهللا علـيهم روايـة أبـو هريـرة 
ًريض اهللا عنه وقد كان من بره بأمه اليشء العجيب وقد كنت أسمع قصة عن أيب هريرة عجيبة جـدا وكنـت  ّ                                                                                      ً ّ

                            ، يذكرون أن أبـا هريـرة ريض اهللا                                  سأذكر لكم هذه القصة وما وقع معي-                   يعني كنت أستغرهبا -         ال أصدقها 
ًإين ال أسكن يف علو بيت ووالديت حتته، كنت أستعجب جدا من هذا األمر يعني هل باإلمكان أن   :         عنه يقول ّ                                                                              ً ّ

              يل أنـا دويس مثـل   :                                                                    يصل بشخص التفكري هبذا األمر كنت أظنها مثالية، حتى جاءين شخص وكلمني وقـال
        باسمي –ّ             ّيا عبد السالم   :                                 ا لست رجال متدينا وال طالب علم قال                                     أيب هريرة الدويس من نفس القبيلة يقول أن

                            صار يل سنتني ومل أستطع أن أسـكن   :                                                         أنا عندي بيت ملك وأمي ال تستطيع أن تسكن فوق بل حتت، يقول-
ًفوق، مستأجر خارجا، إذا قضية بر الوالدين هذان االثنان هلام من احلق اليشء العظيم جدا ومهـام اجتهـد يف  ً                                                                                           ً ً
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ً                                                                                  ًهلذين األثنني لن جتازهيام حقهام ومن أعظم حقهام الدعاء هلام، الدعاء هذا عظيم جدا حتى قال بعـض       البذل 
                         أدعوا ألمـي وال أدعـوا أليب ألن   :                                                  إن الدعاء للوالدين واجب، بعض الناس من األعراب يقول  :          أهل العلم

                          القوة والتجرد واألم بطبعهـا ً                                    ًأحيانا قد يكون األب أحوج ألن األب يظهر   :                            أيب قوي يأخذ حقه بنفسه، أقول
ّالضعف واملسكنة فقد يظهر األب التجرد فيحتاج الرب، ومن الرب الدعاء له والتلطف معـه واإلحـسان إليـه  ّ                                                                                         ّ ّ

     صـحيح   ) -                وإشارة أيب أمـر -         قال يل أيب  (ّ                                                       ّوإجابة أمره، ومن أحد مشاخينا كتب كتاب مرة وكتب يف مقدمته 
ً                                                      ً حلظه وإشارته أمر، وقد استطردنا يف هذا الكالم وكان جوابـا -  ً              ً  أبوه شيخ طبعا-                    جيب أن تكون حلظة أبيك 

  .                                   عىل سؤال هل يؤثر طلب العلم عىل السلوك
                                                              متى يدرك املأموم تكبرية اإلحرام هل يكون قبل قراءة اإلمام للفاحتة؟   :       سؤال-

      راكهـا ّ                                                                       ّهذا قول ألهل العلم، ولكن الصحيح أن تكبرية اإلحرام تدرك بدخولك الصالة أمـا إد  :     جواب
                              يكون قبـل الـرشوع بـأول ركـن بعـدها   :        قالوا–                                             أما إدراكها مع اإلمام؛ أي أن تكون موافقا له –         مع اإلمام 

   .                                       يعني أنك تكرب قبل أن يبدأ اإلمام بالفاحتة
                                 ما حكم رشب املاء القليل بالنافلة؟   :       سؤال-

                         بن الزبري ريض اهللا عنـه كـان                                                        الفقهاء يقولون جيوز الرشب يف النافلة دون الفريضة ألن عبد اهللا  :     جواب
ّ                                                                                       ّيصيل بالناس يف مكة فيرشب املاء وهذه حركة ختالف جنس الصالة، مما جاء النقل كفعل عبد اهللا بـن الـزبري 
ً                                                                                            ًوكان أمريا عىل مكة ذاك الوقت ومل ينكر عليه أحد من الصحابة فدل عىل جوازه، فنقول يقيد بقدره وهو يف 

   .                    النافلة دون الفريضة
 ّ                            ّ حكم اجلهر بالذكر بعد السالم؟   ما  :       سؤال-

ّمن حديث ابن عباس ريض اهللا عنهام أهنم مل يكونوا يعرفون انقضاء صالة النبي صىل اهللا عليـه   :     جواب ّ َّ                                                                            ّ ّ َّ
                      إن الذكر جيهر بـه إىل حـني   : ّ                                                                    ّوسلم إال بالتكبري فدل عىل أهنم يرفعون أصواهتم بالذكر فيه، والفقهاء يقولون

   .               بيح يتوقف اجلهر                          التسبيح، فإذا وصلت إىل التس
                                                ما املقصود بعتق إم الولد بالثلث عند وفاة سيدها؟   :       سؤال-

                                                 ال تباع، إذا مات سـيدها رصف هـذا مـن الوصـية خيـرج منـه -               أم الولد هذه -              يعني أن املرأة   :     جواب
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                                                                                        الدين الذي عليه فيخرج، تعتق كم قيمتها؟ عرشة آالف؛ كأننا أخذنا من الثلث عرشة آالف ثـم بعـد ذلـك 
  .          سمنا الثلث ق

ًيقول ذكرت أن الطهر أقله ثالثة عرش يوما هل هذا يعني أن أكثر احليض سبعة عرش يوما؟   :       سؤال- ً                                                                            ً ً 
   .               أكثر من مخسة عرش  :                                                  ال، أكثر احليض مخسة عرش يوما يف أقىص ما قيل، ما أحد قال  :     جواب

                                                     ذكرت قاعدة تعارض دالئل احلديث فإنه حيمل؛ أرجوا إعادهتا؟   :       سؤال-
   .                                هذه طويلة أجيب عن األسئلة القصرية  :     جواب

                                                           تكبرية اإلحرام إذا كرب املسبوق هلا وهو هيوي إىل األرض ما هو احلكم؟   :       سؤال-
ً                                                                    ًمن رشط تكبرية اإلحرام أن يكون مستتام قائام قلتها لكـم ألـيس كـذلك؟ وبنـاء عـىل   :       يقولون  :     جواب
ً                                   ً أن تكرب قائام، مـن رشط التكبـري أن تكـون                                        إن الذي يكرب وهو يف الطريق ما صح تكبريه جيب  :           ذلك يقولون

                                        اهللا أكرب ثم تركع، ألن تكبرية االنتقال دخلت يف   :                                                  قائام، اهللا أكرب ثم هتوي، اهلوي هذا ال يلزمك التكبري تقول
                                                          يستحب مراعاة الختالف بعـض الفقهـاء كاملالكيـة ولـذلك يـشرتط أن تكـرب   :                       التكبرية األوىل ولكن يقال
   .                      تكبرية اإلحرام القيام                  وأنت قائم ألن من رشط

              اهللا أكرب ثم هتوي   :                                                                       تكبرية اإلحرام مستقلة ركن، ثم تدرك الركوع مع ركوع اإلمام، جيب أن تكرب فتقول
  .                                 فتصل يداك إىل ركبتيك قبل رفع اإلمام

                             ما أقل ما جيلس يف التشهد األخري؟  :       سؤال-
ّقلنا وهو الصالة عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم و  :     جواب ّ ّ َّ ّ                                         ّ ّ ّ َّ                                         التشهد األول تكلمنا عنها وصفة رفع اليدين ّ

   . ً                  ً كلها قلناها تقريبا
                                        يقول بعض الناس إذا رفع يديه يمس إذنيه؟   :       سؤال-

ّ                                                                       ّاحلديث مل يأت بمس األذنني، املحاذاة، ونحـن نعـرف الفـرق بـني املـس واملحـاذاة، ولـذلك   :     جواب
                                   ام قال املصنف أو أهنا صورة واحدة وحكـى                                      إن احلديثني حمموالن إما عىل اختالف التنوع ك  :               الفقهاء يقولون

ًقرهبا فهي باحلقيقة حماذاة وليست مسا مل يقل أحد الفقهاء باملس ُّ َ ْ                                                       ً ُّ َ ْ .   
                        مأل السموات جاءت باجلمع؟   :       سؤال-
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                                                                            قلتها أن الذي جاء يف معظم األحاديث التي جاءت هي بصيغة اجلمع ولكن اإلمام أمحد حكى   :     جواب
  -ُ                                                              ُدنا قاعدة قاهلا علامء احلديث؛ إن بعض أهل العلم يعنى بألفاظ احلـديث                            رواية وهي مأل السامء، ولكن عن

  -ُ                                                                        ُ بعض العلامء يعنى بألفاظ احلديث وممن ألف هذا الكتاب نوع من أنواع علم احلـديث -               هذه قاعدة مهمة 
                                                                    ممن ألف فيه وطبع الكتاب بمجلد ضـخم وفيـه زيـادات احلـديث، فـإن بعـض ألفـاظ -              ذكر ابن الصالح 

ًتكون أصح من غريها، مسلم ممن يعنى بانتقاء األلفاظ وأمحد أيضا كان يعنى هبذه األلفاظ فأحيانـا       احلديث  ًُ ُ                                                                                    ً ًُ ُ
                                                                                      اختالف واو وزيادة مهزة خيتلف احلكم الفقهي املبني عليها ولذلك أمحد كـان يـرى الـسامء ربـام روى هـذا 

   .                                                 احلديث وصححه ولكن الكتب املشهورة لدينا أهنا السموات
                         ا صفة السدل لقدم املرأة؟       يقول م  :       سؤال-

   .                                                                أجبنا عنها قلنا حديث عائشة دليلها وأن جتعل قدميها كالمها عن يمينها  :     جواب
 ّ                                                         ّهل يرشع ملن نيس ركنا ثم أتى به يف أثناء الصالة أن يسجد للسهو؟   :       سؤال-

   . ّ                                     ّنعم يرشع له سجود السهو ويكون قبل السالم  :     جواب
                    ر أمه تصيل فام احلكم؟                         طفل بال يف حفاضة وهو يف ظه  :       سؤال-

ّالفقهاء يقولون يعفى عن محل النجاسة اخلفيفة للطفل، فالرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم محـل   :     جواب ّ ُ                                                                           ّ ّ ُ
   .                                                      ، وأمامة طفلة فيها نجاسة فالنجاسة اخلفيفة يعفى عن محلها)١(     أمامة

ّفرش سجادته فوق النجاسة وصىل عليها هل صالته صحيحة؟   :     يقول  :       سؤال- َ                                                ّ َ 
                                                                 فام بال السجادة بعد الصالة، السجادة ظهرها طاهر وباطنها نجس لو قلبت   :          نعم، يقول  :     نقول  :     جواب

                                                                               السجادة وصليت عىل اجلهة النجسة فصالتك ال تصح ولو صليت عـىل اجلهـة الطـاهرة جيـوز مـا مل تـصل 
   .                    النجاسة للجهة األخرى

                                            ذكرت مرسل جماهد فهل يصح االستدالل بحديث مرسل؟   :     يقول  :     سؤال  -
                                                                    نعم ال شك وال ريب أن احلديث املرسل حيتج به، بل ال يمكن أحد من فقهـاء احلـديث   :       نقول :    جواب

        إنـه حيـتج   : ً                                                                          ًال واحتج باحلديث املرسل، ال أحد مطلقا، وقد تكلم الشافعي عـن االحتجـاج باملرسـل وقـال
                                                

 . سبق خترجيه)١(
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ً              ًء احلديث مجيعـا،                وهذه طريقة فقها  :                                                                 باملرسل إذا عضده أربعة أشياء ذكرها بالرسالة، يقول الشيخ تقي الدين
  :              األصـوب أن تقـول  :                                                                   فرق بني صحة احلديث وبني االحتجاج به، ولذلك يقول أبو عمر ابن الصالح يقول

                                                                                      إسناد احلديث ضعيف ال أن احلديث ضعيف، إال أن يكون جيزم املرء بضعفه لشدة ضعفه أو ملخالفـة معنـاه 
َ احلديث، فاحلديث قد يعمل به ملـا يعـضده مـن ّ                                                  ّاملخالفة القوية البينة فأنت حتكم عىل اإلسناد وال حتكم عىل َ ْ ُ                                      َ َ ْ ُ

                    إن احلـديث الـضعيف أحـب   :                                                               أقوال صحابة وشواهد، املعاين العامة يف الرشيعة، وهذا معنى قول بعـضهم
                                                                                      إلينا من القياس املجرد، احلديث الضعيف يوافقه دالئل أخرى يكون أقوى، ولذلك احلديث املرسـل حيـتج 

                             أبـو العـالء الريـاحي أن مراسـيله   :                                املراسيل ال حيتج هبا مثل ما قـالوا                             به ولكن ليس كل مرسل، هناك بعض
ً                                                                                   ًكاسمه رياح، يف مراسيل يف قمة القبول ويف بعضها ضعف، لذلك ختتلف املراسيل من رجـل آلخـر، طبعـا 

   .                                                                                   العالئي يف كتابه جامع التحصيل ذكر اثنني وعرشين قوال أو ثالثة وعرشين قول وبعضها داخل يف بعض
  .                                                           أحكام سبق املأموم لإلمام ذكرت بعضها قبل قليل يف غري هذا اجلواب :      سؤال-
   . ُ                         ُحكم الرتتيب يف الصالة؟ ذكرهتا  :       سؤال-
  .                                           ما حكم القيام بالركعة الفائتة؟ انتهينا منها  :       سؤال-
 ّ                                                                           ّهل جيوز اجلهر بالتكبري أو القراءة يف الصالة يف حال تنبيه الغري أو حتذيره عن يشء خطر؟  :       سؤال-
ًجيوز، ألن هذا الذكر من جنس الصالة وملصلحتها فيجوز، مـثال واحـد اإلمـام   :            نعم، يقولون  :  ب   جوا ّ                                                              ً ّ

  .            فيكون مناسبا  )               وقوموا هللا قانتني   : (                                  تردد هل هو تشهد أو ليس بتشهد فتقول
                                 ما الطريقة الصحيحة يف مسح األذنني؟   :       سؤال-

ّطريقة سنة وطريقة إجزاء، اإل  :                  األذنان هلام طريقتان  :     جواب ُ                          ّ                       مسح الظاهر مـع البـاطن،   :             جزاء فيقولونُ
                                                                                   والظاهر عندهم هو اخللف؛ خلف األذنني، فتمسحها هكذا مسحا، وأما صفة الكـامل فهـو مـسح الظـاهر 

ّباإلهبام والباطن جيعل بالسبابة مرة واحدة عىل هذه اهليئة مرة واحدة ُ                                                            ّ ُ .   
                                            يقول ما حكم زيادة اغفر يل ولوالدي ولوالدهيم؟   :       سؤال-

                                                           ال جيوز أن تزيد يف اجللسة بني الـسجدتني عـن ريب اغفـر يل، أو حلـديث ابـن   :             فقهاء يقولون  ال  :     جواب
ّ، حديث حذيفة ريب اغفر يل عن النبي صىل اهللا عليه وسلم قوي، ومن حديث ابـن -ٍ             ٍ عىل مقال فيه -     عباس  ّ ّ َّ                                                                  ّ ّ ّ َّ
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ّ                   ّا بل نص املـرداوي أن                                                                      عباس ريب اغفر يل وعافني واعفو عني مخس مجل أو ستة، غريها ال جيوز الزيادة عليه
   . ّ                                       ّمشهور املذهب أن الصالة تبطل ال جيوز الزيادة

  .                                           ما حكم االنتقال للركن بعد رفع اإلمام؟ هذا فات  :       سؤال-
َّإذا دخلت املسجد واإلمام راكع هل عيل أن أكرب تكبرية اإلحرام قبل أن أكرب تكبرية االنتقـال   :       سؤال- ُ                                                                              َّ ُ

                إىل ركن الركوع؟ 
   .                                                     ب تكبرية اإلحرام ألن تكبرية االنتقال تسقط عنك وليست واجبةً          ًنقول أصال جي  :     جواب

                                                 من أسقط فوجد بلال يف ثوبه ومل يعلم أنه مذي أو مني؟   :       سؤال-
ً                                                                                   ًإذا أشكل عىل املرء املاء أهو مذي أو مني، طبعا واضح املاء املني غري املذي، املذي رقيق واملنـي   :     جواب

ًثخني، فالفرق بينهام واضح جدا جدا ج ً                                ً ً                                                        ًدا، لكن لو أشكل عليه األمران فـنحكم بأنـه يف معنـى البـول ألنـه ً
   . ُ                 ُمستيقن وهو الغالب

ُهل مس األنثيني وصفحة الدبر ناقض للوضوء؟  :       سؤال- ُّ                                     ُ ُّ 
  .                                         ال، األنثيان وهم اخلصان ليستا ناقضتان للوضوء  :     جواب

                                          متى تقول عن اليشء أنه كلمة ومتى تقول مجلة؟   :       سؤال-
                                                      ، اجلملة ال بد أن تكـون مفيـدة ملعنـى؛ مـن مبتـدأ وخـرب، أو فعـل  )         يد كاستقم            كالمنا لفظ مف   : (    جواب

                                                       إن الكلمة ال تكون كلمة إال إذا كانـت مـن حـرفني فـأكثر، ولـذلك   :                                  وفاعل، وأما الكالم فالفقهاء يقولون
    .          أقلها ثالث  :                                                                     إن من تكلم يف الصالة بحرفان فأكثر بطلت صالته وعارض الشيخ تقي الدين وقال  :       يقولون

  .ّ                    ّوالسالم عليكم ورمحة اهللا
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ْ  َْرش َ حمْ  ِْن   ِ بِ  ِمَ  َالَّ     َّ السِ  ِدْ  ْبَ  َع  ِ  ِخْ  ْيَّ   َّلشِ   ِ لِ  ِهْ  ْقِ    ِ  الفِ  ِةَ  َدْ  ْمُ  ُ  عُ  ُحَ ُ   َ      عرْ  ْ ويّ      ّد الشَّ  َّمُ
    ابعّ   ّ الر   يط ّ    ّالرش

                    بسم اهللا الرمحن الرحيم
ّاحلمد هللا رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، صىل  ً َّ                                                                                   ّ ً َّ

ًوعىل آله وأصحابه وسلم تسليام كثريا إىل يوم الدين        اهللا عليه  ً ّ                                            ً ً ّ :   
                                                              باب صالة التطوع، بعد أن انتهى املصنف رمحه اهللا تعاىل من ذكر الصلوات   :                       يقول الشيخ رمحه اهللا تعاىل

  : ّ                                                                                    ّالواجبة يف أوقاهتا وما جيب يف الصالة نفسها وما يستحب رشع بعد ذلك يف ذكر الـصلوات املـستحبة قـال
                                                                      ب، وهذه اخلمسة أرضب ال تدل عىل أهنا حمصورة فيها وإنام يف بعضها تفصيل فقـد يـدخل           وهي مخسة أرض

   .                                   يف غريها بعض األمور كام سنذكر بعد قليل
َأحدها السنن الرواتب أو السنن الراتبة، قول املصنف  :    قال َُّ ُّ                                               َ َُّ                                      أحدها، هذا يدلنا عىل مـسألة مهمـة أنـه مل   : ُّ

َيل عىل تفضيل السنن الرواتب عىل ما عداها من صـالة التطـوع وألن                  أوهلا؛ لكان ذلك دل  :                يقل أوهلا لو قال ُّ                                                        َ ُّ
َأحدها السنن الرواتب، وهـي التـي قـال ابـن عمـر  :                           إن أفضل التطوع الوتر، يقول  :               الفقهاء يقولون ُّ                                         َ    عـرش   : ُّ

ّركعات حفظتهن من رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ّ                                       ّ                                            ركعتان قبل الظهـر وركعتـان بعـدها وركعتـان بعـد  «  : ّ
ّ                               ّ، حدثتني حفصة أن رسول اهللا صـىل اهللا )١( »                                                  يف بيته وركعتان بعد العشاء يف بيته وركعتان قبل الفجر      املغرب 

ّعليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن املؤذن صـىل ركعتـني، ّ                                                ّ َإن الـسنن   :                            الفقهـاء رمحهـم اهللا تعـاىل يقولـون  ّ ُّ         َ ُّ
                        بعـد الظهـر وركعتـان بعـد                                                                الرواتب عرش ركعات فقط ركعتان قبل الفجر وركعتان قبـل الظهـر وركعتـان

َاملغرب وركعتان بعد العشاء، هذه هي السنن الرواتب، وما عدا ذلك فإهنا سنن أخرى ولكنهـا ليـست مـن  َُ ُّ                                                                                         َ َُ ُّ
َالسنن الرواتب، ولذلك يقولون ُّ                           َ َإن الظهر قبله أربع لكن السنن الرواتب منها اثنتـان واالثنتـان األخريـان   : ُّ ُّ                                                                  َ ُّ
َليستا من السنن الرواتب ولكنها م ُّ                               َ َن سنن أخرى، لكن ليست من السنن الرواتب، وكذلك العرص روي فيه ُّ َُّ ُ                                                          َ َُّ ُ

ّحديث عند الرتمذي أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال ّ ّ َّ                                            ّ ّ ّ ّرحم اهللا امرئ صىل قبل العرص  «  : َّ ً                        ّ             كام جاء عن  »ً     ً أربعاً
ّالنبي صىل اهللا عليه وسلم  ّ ّ َّ                      ّ ّ ّ               ا لكم غريها هي ّ                                                   ّفضل من صىل بعد الظهر أربعا، كل هذه الصلوات التي ذكرهت  يف َّ

                                                
 ).١١٨٠( صحيح البخاري )١(
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َمن السنن وهي سنن مقيدة بالصلوات ولكنها ليست من السنن الرواتب َ َُّ ُ ُّ                                                            َ َ َُّ ُ ُّ .   
َملاذا فرقنا بني السنن الرواتب وبني غريها؟ نقول فرقنا بأمرين ُّ                                                       َ ُّ :   

ّ احلديث، فإن ابن عمر ريض اهللا نه ذكر مالزمة النبي صىل اهللا عليه وسلم هلذه العرش مما يدل عىل أن - ١ ّ ّ َّ                                                                                   ّ ّ ّ َّ
َ العرش هي السنن الرواتب   هذه ُّ                      َ ُّ .   

َ أن للسنن الرواتب أحكاما ختصها دون غريها من السنن، هلا أحكـام ختـصها، مـن هـذه األحكـام؛ - ٢ َُّ ُ                                                                               َ َُّ ُ
َّ أن السنن الرواتب هي الـسنن التـي تقـىض فقـط، فـإن كـل -                         وسيذكره املصنف بعد قليل -          احلكم األول  َُ ُّ                                                َّ َُ ُّ

َالسنن من الصلوات وغريها إذا فات وقتها ال ُّ                                      َ َ تقىض إال سنتان الـوتر والـسنن الرواتـب فقـط وعـىل ذلـك ُّ ُّ                                               َ ُّ
َّإن املرء إذا فاتته السنة القبلية للظهر فإنه يستحب له أن يقضيها بعد الظهر أو أن يقضيها يف وقت آخر   :     نقول ُ                                                                                               َّ ُ

َلكن يصيل ركعتني فقط ال يصيل أربعا هذا قول من عد السنن الرواتب عرش ركعات فقـط، ومـن األحكـام  ُّ ّ ً                                                                                   َ ُّ ّ ً
َتي ختتص هبا السنن الرواتب أننا نقول  ال ُّ                                 َ َإن السنن الرواتب هي آكد السنن، حتى لقد قال أمحـد وغـريه  : ُّ َُّ ُّ                                                   َ َُّ    إن   : ُّ

َالذي يرتك السنن الرواتب رجل سوء، وقد ذكر الشيخ تقي الدين عن كثـري مـن العلـامء أهنـم يقولـون ُّ                                                                                   َ    إن   : ُّ
َالذي ال حيافظ عىل السنن الرواتب يرتكها سنة كلها ترد  ََ ُّ                                                َ ََ                                               شهادته ألن فيه نقص لعدالته وديانتـه، وهـذا يـدلنا ُّ

َعىل تأكيد هذه السنن، من األحكام التي ختتص هبا هذه السنن العـرشة هـذه وهـي الـسنن الرواتـب قـضية  َ َُّ ُّ ُّ                                                                                     َ َ َُّ ُّ ُّ
ًإن األفضل يف السنن الرواتب أال تصىل يف السفر ملن كان حمافظا عليهـا   :                               صالهتا بالسفر فإن الفقهاء يقولون ّ َ ُّ                                                           ً ّ َ ُّ

ّمل يكن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم يـصيل يف   :                                           رض حلديث عائشة أم املؤمنني ريض اهللا عنها أهنا قالت    يف احل ّ ّ َّ                                  ّ ّ ّ َّ
َ، فدلنا ذلك عىل أنه كان يرتك السنن الرواتب يف السفر، وقد قـال)٢(              وركعتي الفجر)١(              السفر إال الوتر ُّ                                                         َ     ابـن   : ُّ

َلو كنت مصليا هذه السنن ألمتمت  :               عمر ريض اهللا عنهام ُّ ً                           َ ُّ                              ألمتمت الصالة، فـدل عـىل أنـه يـرشع يف   :     ، أي)٣(ً
َحال السفر ترك السنن الرواتب وأما غريها من السنن فإهنا تفعل ألهنا سنن مطلقة أو أهنا مقيدة ألهنا ليست  َ َُ ُّ ُّ                                                                                             َ َ َُ ُّ ُّ

   .       براتبة

                                                
 .بنحوه) ١٠٠٠( صحيح البخاري )١(
 ).١١٦٩( صحيح البخاري )٢(
 ).٦٨٩( صحيح مسلم )٣(
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َنعم من أهل العلم من رأى أن السنن الرواتب اثني عرشة ركعة واستدلوا أنه جاء يف بعـض األحاديـث  ُّ                                                                                      َ ُّ
ّاثنا عرشة ركعة من حديث بعض أزواج النبي صىل اهللا عليه وسلم، ولكن الفقهاء نظروا إىل األقل التـي     أهنا  ّ ّ َّ                                                                                       ّ ّ ّ َّ

ّحافظ عليها النبي صىل اهللا عليه وسلم ّ ّ َّ                                ّ ّ ّ َّ .   
ّ آكدها، أي آكد السنن الرواتب، ألن النبي صىل اهللا عليـه وسـلم كـان –                 أي ركعتا الفجر -    ومها   :     يقول ّ ّ َُّّ َ                                                           ّ ّ ّ َُّّ َ

   .                            والسفر وألنه رتب عليها فضال            يصليها يف احلرض
              ويف الثانيـة بــ   )             أهيـا الكـافرون (ّ                                                          ّويستحب ختفيفهام، يعني أهنا يصىل فيها بقراءة يسرية يقرأ فيها بـ   :    قال

   . ٍ                                                          ٍوخيفف فيها من غري نقر بل ال بد من االتيان بركنها وهو الطمأنينة  )             قل هو اهللا أحد (
َصنف هنـا يـرى أن الـسنن الرواتـب؛ أفـضل الـسنن                                    وفعلهام بالبيت وكذلك ركعتـا املغـرب، املـ  :    قال َُّ ُّ                                         َ َُّ ُّ

ّالرواتب التي تصىل يف البيت ثنتان ُ                              ّ ّركعتا الفجر ألن النبي صىل اهللا عليه وسلم كان يـالزم صـالهتا يف بيتـه   : ُ ّ ّ َّ                                                          ّ ّ ّ َّ
                                                                               وال يصليها يف املسجد كام نقل هنا ابـن عمـر يف حـديث أختـه حفـصة ريض اهللا عنهـا وجـاء يف غـريه مـن 

   .       واحد           األحاديث هذا
ّركعتا املغرب، فإن السنة يف ركعة املغرب باخلصوص أن تصىل يف البيت، حتى إنه قال أحد   :           األمر الثاين َّ ُّ                                                                           ّ َّ ُّ

َّ أي الـسنة البعديـة بعـد -                          إن الذي يصيل ركعتـي املغـرب -                                 وهو ابو اسحاق بن راهويه أو غريه -      السلف  ُ                      َّ ُ
َن مـن الـسنن الرواتـب         ما تكو-                                 يف املسجد ال جتزئه عن صالته يف البيت -      املغرب  ُّ                   َ                   فـال بـد أن تكـون يف -ُّ

ّالبيت، وقد جاء يف حديث عن النبي صىل اهللا عليه وسلم عند الرتمذي وغريه أن النبي صىل اهللا عليه وسـلم  ّّ ّّ َّّ َّ                                                                                        ّ ّّ ّّ َّّ َّ
َّ أي أن السنة البعدية من املغرب هي من صالة البيوت، وهذا حممـول عنـد )١( »                هي من صالة البيوت «  :    قال ُ                                                              َّ ُ

   إن   : ً                                                                     ًاألفضلية ال عىل الوجوب كام نقل عن فقهاء السلف كإسـحاق وغـريه، إذا املـصنف يقـول           الفقهاء عىل 
َّآكد السنن الرواتب التي تصىل يف البيت مها سنة الفجر وركعتا املغرب البعدية، هذا كالمه يف هذا الكتـاب،  َُ ُّّ                                                                                             َّ َُ ُّّ

                        اهللا عنهام، فـإن يف حـديث ابـن                        موافقة حلديث ابن عمر ريض   )        والعشاء (                              وزاد يف غريه مثل املغني وغريه زاد 
                                                                                   ركعتان بعد املغرب يف بيته وركعتان بعد العشاء يف بيته، ولـذلك زاد املـصنف نفـسه يف املغنـي أن   :        عمر قال

   . ّ                                            ّآكدها التي تصىل يف البيوت الفجر واملغرب والعشاء
                                                

 ).٧٠١٠(صحيح اجلامع ). ١٣٠٠(الرتمذي .  صحيح)١(
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ً                 ً، وسميت وتـرا ألهنـا                                                                 الثاين الوتر، بدأ بالنوع الثاين من الصلوات املقيدة املؤكدة وهي الوتر  :          قال الشيخ
ٍليست شفعا ليست ثنائية وإنام تصىل عىل هيئة وتر ّ ً                                           ٍ ّ ً .   

ً                                                                                      ًووقته ما بني صالة العشاء والفجر، قوله ما بني صالة العشاء يدلنا عىل أن وقتها ليس مقيدا بوقـت   :    قال
       ة بـصالة ً                                                                                    ًالعشاء فلو أن املرء قدم صالة العشاء فجمعها مع املغرب جاز لـه أن يـوتر بعـدها، إذا هـي متعلقـ

   .                           العشاء وليست متعلقة بالوقت
  :                                                                                    وأقله ركعة، الوتر له ثالثة أحوال باعتبار العدد؛ أقله وأكثره وأقل الكامل، هذه ثالثة أمور  :    قال
ّأقله ركعة، أي أن أقل ما يصىل وترا ركعة واحدة لقول النبي صىل اهللا عليه وسلم   :    قال ّ ّّ َّ ً                                                                       ّ ّ ّّ َّ              ثم يركع ركعـة  «ً

  .)٢( »                 ة الليل مثنى مثنى  صال «  )١( »ّ              ّتوتر له ما صىل
                                                                                    وأكثره إحدى عرشة ركعة، معنى قوله أكثره؛ أي أكثر متامه، ال معنى أنه ال جيوز والـدليل عـىل أن   :    قال

ّمل يكن النبي صىل اهللا عليه وسلم   :                                                            أكثر متامه أحد عرشة ركعة ما جاء من حديث عائشة ريض اهللا عنها قالت ّ ّ َّ                            ّ ّ ّ َّ
ّ لكن جاء من حديث ابن عباس أن النبي صـىل  ،)٣(            حدى عرشة ركعة                              يصيل يف رمضان وال يف غريه أكثر من إ ّ َّ                                      ّ ّ َّ

ّاهللا عليه وسلم صىل ثالث عرش ّ                      ّ   .      ركعة ة                                    مما يدلنا عىل أنه جيوز اإليتار بثالث عرش)٤(      ركعة ةّ
َّ كامل الـسنة -                                                       وأدنى الكامل ثالثة بتسليمتني، يعني أقل ما يصدق عليه الكامل   :    قال ُّ           َّ              أن يـصيل ثـالث -ُّ

ّني؛ فيصيل ركعتني ثم يسلم ثم يصيل ركعة، هذا هو األكمل واألكثر من فعل النبي صىل اهللا              ركعات بتسليمت ّ َّ ّ ُ                                                                          ّ ّ َّ ّ ُ
   . ّ         ّعليه وسلم

                                                                                       يقنت يف الثالثة بعد الركوع، أي أنه يرشع أن يقنت يف الثالثة بعد الركوع، وهذا القنوت لـيس عـىل   :    قال
ً                                   ًنا بدليل أن الـصحابة رضـوان اهللا علـيهم                                                       سبيل االستحباب والديمومة وإنام عىل سبيل اجلواز والندب أحيا

                                                                                       كانوا يرتكون القنوت يف كثري من األحايني، فثبت أهنم مل يكونوا يقنتون إال يف النصف األخري مـن رمـضان، 
ًمما يدلنا عىل أن مالزمة الدعاء يف القنوت ليس من السنة دائام وإنام يفعل أحيانـا ويـرتك أحيانـا وهـذا فعـل  ً ُ ً َّ ُّ                                                                                             ً ً ُ ً َّ ُّ

                                                
 ).٩٩٣( صحيح البخاري )١(
 ).٤٧٢( صحيح البخاري )٢(
 ).٢٠١٣( صحيح البخاري )٣(
 ).١١٣٨( صحيح البخاري )٤(



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ١٧٤

   .           ن اهللا عليهم            الصحابة رضوا
ّيقنت يف الثالثة بعد الركوع، األغلب من فعل النبي صىل اهللا عليه وسلم أنه يقنت بعد الركوع كـام   :     قوله ّ ّ َّ                                                                                     ّ ّ ّ َّ

ّقال البيهقي وغريه، وجاء عن عمر أنه قنت قبل الركوع، وروي فيه حديث عن النبي صىل اهللا عليـه وسـلم  ّ َّ                                                                                         ّ ّ َّ
                                                   يكون بعده، وهذا القنوت الذي يكـون يف الـوتر الفقهـاء                                          فدل عىل جواز أن يكون القنوت قبل الركوع وأن

                     اللهـم اهـدين فـيمن هـديت  «  :                                                   إنه ال يرشع فيه يف األصل إال ما ورد وهو حديث احلـسن بـن عـيل  :       يقولون
ّ                                                                      ّ إىل آخر الدعاء، ألن القاعدة عند الفقهاء أن األصل يف مواضع الدعاء يف الـصالة )١( »                 وعافني فيمن عافيت

                                                                              بام شاء وإنام يدعو بام ورد فقط وال يزيد، ولذلك فإن الركوع ال جيوز الدعاء فيـه واجللـوس                أن ال يدعو املرء 
                                                                                             بني السجدتني ال جيوز الدعاء فيه بغري ما ورد، وعندهم أن القنوت بعد الركوع أو قبله ال يـزاد فيـه عـىل مـا 

                      م كام قـال املـرداوي وسـبق                                                                    ورد، وهناك موضعان يطلق فيهام الدعاء ولكن ال جيوز الدعاء إال بجوامع الكل
ّمعنا باألمس ومها يف السجود وقبل السالم، ولذلك ملا اإلمام أمحد قال ّ                                                          ّ                           إذا صليت خلـف مـن يقنـت فـزاد   : ّ

                                                        فانرصف، فدل ذلك عىل أن املرشوع يف القنوت عدم الزيادة ولكن لـو   :    قال  )            إنا نستعينك (            عىل حديث عمر 
                                           فإنه ال يرشع له أن يزيد إال جوامع الكلم وأال -              شيخ تقي الدين                وهي اختيار ال-                            زاد املرء عن الرواية الثانية 

   .                                            يسأل دقائق األمور التي تكون خمالفة هليئة الصالة
ً                                                                   ًالثالث التطوع املطلق، بدأ بذكر التطوع املطلق، والتطوع املطلق كثري جـدا،   :                       يقول الشيخ رمحه اهللا تعاىل

                                                  ال يف أوقات النهي التي سيذكرها بعد قليـل، كـام أن هنـاك                                           فإن املرء يرشع له أن يصيل وقت ما شاء ما شاء إ
        إن صـح –ّ                                                                           ّتطوعا مقيد مل يذكره املصنف مثل صالة الضحى ومثل الصالة التي قلناهـا قبـل صـالة العـرص 

                                                                                   واألربع التي تكون قبل الظهر، ومنها إحياء ما بني العشاءين، ومنها صالة ركعتني ما بني كل -           احلديث فيها 
َالسنن مقيدة لكنها ليست من السنن الرواتب ولذلك املصنف عنـدما مل يـذكرها يقـول            آذانني، فهذه  َُّ ُّ                                                                       َ َُّ       إنـه مل   : ُّ

   .                              يقصد االستيعاب بذكر هذه األصناف
                                                                           التطوع املطلق، وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، وهذا واضح ألن صالة الليل أفضل   :           يقول الشيخ

ُالصالة بعد الصالة املفروضة ولذلك فضلنا الس ّ ّ                                        ُ ّ َنة املقيدة فيه وهي الوتر عـىل الـسنن املقيـدة بالنهـار وهـي ّ َُّّ                                                    َ َُّّ
                                                

 ).٤٢٩(اإلرواء ). ١٤٢٥(أبو داود .  صحيح)١(



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ١٧٥

َالسنن الرواتب ُّ             َ ُّ .   
ّوتطوع الليل أفضل من النهار، والنبي صىل اهللا عليه وسلم قال  :    قال ّ ّ َّ                                                      ّ ّ ّ        وكـان  »                     أفضل القيـام قيـام داود «  : َّ

  .                                                    قيامه يف الليل مما يدل عىل أن قيام الليل أفضل من النهار
ّ الليل أفضل من األول لقول النبي صىل اهللا عليه وسـلم               والنصف األخري من  :    قال ّ ّ َّ                                               ّ ّ ّ                  أفـضل القيـام قيـام  «َّ

                   إن قيـام الليـل ختتلـف   :            لـذلك نقـول)١( »ّ                                                          ّداود عليه السالم كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ثم ينام سدسه
   .              الزمان، واحلال  :                  أفضليته باعتبارين

ّن النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم ذكـر أن داود                                          إن أفضل أوقات قيام الليل هو السدس اخلامس أل  :      فنقول ّ ّ َّ                                    ّ ّ ّ َّ
ّعليه السالم أن قيامه أفضل القيام وأنه كان حييي الثلث الذي بعد النصف، والنبي بني أن أفضل القيام حينام  ّ َّّ                                                                                                 ّ ّ َّّ

                                                هل من سائل فأعطيه إىل بـاقي احلـديث؛ إنـام هـو يف الثلـث   : َّ                                        َّيتنزل اجلبار جل وعال إىل السامء الدنيا فيقول
                                                                              ، فإذا مجعت بني احلديثني عرفت أن أفضل وقت ماذا؟ السدس اخلامس، ثم يليـه الـسدس الـسادس     األخري

                                                                                           وهو آخر الليل، ثم يليه السدس الرابع الذي يكون بعد نصف الليل مبارشة، ثم النصف األول مـن الليـل، 
  .      ر األولً                                                                            ًإذا هذه األوقات األربع تفضيلها باعتبار أفضل أوقات قيام الليل والوتر، هذا املعيا

                                 إن أفـضل أوقـات قيـام الليـل باعتبـار   :                                                          املعيار الثاين يف تفضيل أوقات قيام الليل باعتبار احلال، فنقول
                                                                                                 احلال هو قيام داود وهو أن يسبقه نوم وأن يلحقه نوم بحيث أن املرء يستيقظ من نومه ألجل قيام الليل، قال 

ّالنبي صىل اهللا عليه وسلم ّ ّ َّ                     ّ ّ ّ ّ                                                  ّود عليه السالم كان ينام نـصف الليـل ويقـوم ثلثـه ويرقـد                    أفضل القيام قيام دا «  : َّ
                                                                             مما يدلنا عىل أنه نام قبله ونام بعده؛ فيكون اسـتيقاظه ألجـل القيـام فقـط، ثـم يليـه  »          يرقد باقيه «     أو  »    سدسه

                                                                                                    باعتبار اهليئة أن يكون القيام يف آخر الليل يعني عقب نومه؛ يستيقظ له فيستيقظ لقيام الليل ويكون تبعـا لـه 
                        للـوتر مـن قيـام اليـل كـام -                                                                   فجر، ثم يليه من حيث األفضلية وهي الدرجة الثالثة أن يكون وتره وقيامـه   ال

                         أوصاين خلييل بثالث ومنها أن  «  :                                                      أن يكون وتره وقيامه لليل قبل نومه؛ كام قال أبو هريرة-               سأذكر بعد قليل 
ً                                    ًشاء مبارشة إذا هذه أربع حـاالت باعتبـار                                          ، واحلالة الرابعة أن يكون وتره بعد صالة الع)٢( »                أوتر قبل أن أنام

                                                
 .بنحوه) ١١٣١( صحيح البخاري )١(
 ).١٩٨١(  صحيح البخاري )٢(



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ١٧٦

ّ                                                                                     ّالزمان وأربع حاالت باعتبار حال املصيل، وعرفنا دليل كل حال، وطالب العلم باخلصوص يـروض نفـسه 
ّ                                                                                         ّبقيام الليل يبدأ باأليرس ثم بعد ذلك يروضها حتى ترتاض ويسهل عليهـا القيـام بأفـضل الـسور، ولـذلك 

ًجاهدت نفيس بقيام الليل عرشين سنة فارتاحت عـرشين سـنة، إذا   :     تعاىل                             يقول عبد اهللا بن املبارك رمحه اهللا  َ َ                                                     ً َ َ
                                                                                      اإلنسان ال يشق عىل نفسه من البداية فيتحمس يف أول أمـره فيـضجر وال يـستطيع االسـتمرار وإنـام يعتـاد 

   .                                           باعتبار العدد وباعتبار اهليئة وباعتبار احلال
   .               أفضل من األول                                           وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار والنصف األخري  :    قال
                                                                                 وصالة الليل مثنى مثنى، وصالة القاعد عىل النصف من صالة القائم، أما كون صالة الليل مثنـى   :    قال

ّمثنى فقد ثبت عن النبي صىل اهللا عليه وسلم أنه قال ذلك  ّ ّ َّ                                                  ّ ّ ّ                   من حديث أيب مرثـد )١( »                   صالة الليل مثنى مثنى «َّ
      صـالة -ُ                     ُ وتكلـم يف هـذه الزيـادة  »             هار مثنـى مثنـى              صالة الليل والن «                             الغنوي، وجاء يف بعض طرق احلديث 

ً                                                                                       ً، وهذا يدلنا عىل أن صالة الليل األفضل فيها مطلقا أن تكون مثنى مثنى إال الوتر هو الوحيد لـيس -       النهار 
ّاألفضل أن يكون مثنى مثنى ألنه ثبت عن النبي صىل اهللا عليه وسلم يف الوتر حاالت، ثبت أنه صـىل ركعـة  ّّ ّ َّ                                                                                       ّ ّّ ّ َّ

ٍ                                                                          ٍبركعة، وثبت أنه أوتر بثالث بسالم واحد وجلـسة واحـدة، وثبـت أنـه أوتـر بخمـس بجلـسة            واحدة أوتر 
                                                                                             واحدة وبسالم واحد، وثبت عنه أنه أوتر بسبع وبتسع، وإذا أوتر بسبع وبتسع جلس قبل أن يتشهد، فيكون 

ّبجلستني، هذه التي وردت عن النبي صىل اهللا عليه وسلم فيها، إذا فقول النبي صىل ّّ َّّ ًَّ ّ                                                                       ّ ّّ َّّ ًَّ     صـالة   : ّ             ّ اهللا عليه وسلمّ
   .                                                                                          الليل مثنى مثنى حممول عىل غري الوتر وإن كان أفضل صيغ الوتر كام سبق معنا أن تكون كل اثنتني بسالم

ّصىل النبي صىل اهللا   :                                                                 جاء حديث واحد فقط يستثني ذلك وهو حديث عائشة ريض اهللا عنها حينام قالت ّّ َّ               ّ ّّ َّ
ٍعليه وسلم أربع ركعات فال تسل عن حسنهن و ّ                                      ٍ       ، فهـم )٢(ً                                   ًطوهلن ثم أربعا فال تـسل عـن حـسنهن وطـوهلنّ

ًبعض أهل العلم أن قوهلا صىل أربعا أهنا بسالم واحد مع أنه حيتمل أنه صىل أربعا بسالمني مل تقل بـسالم ومل  ًّ ّ                                                                                          ً ًّ ّ
ًإذا هذا احلديث يدل عىل اجلواز أن يصيل املرء األربع فـردا وال يـدل عـىل مـرشوعية   :                 تقل بسالمني، فنقول ً                                                                   ً ً

ّ                                              ّاألصل عىل احلديث األول هو أن الصالة مثنـى مثنـى أفـضل   :                                  ع ألن الداللة فيها ضعيفة، ولكن نقول    األرب
                                                

 . سبق خترجيه)١(
 ).١١٤٧( صحيح البخاري )٢(



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ١٧٧

                         ركعة أو ثالث أو مخـس أو سـبع   :                                                            فتكون كل ركعتني بسالم إال الوتر فلك فيه اخلمس حاالت التي ذكرناها
ّأو تسع، وكلها ثابتة عن النبي صىل اهللا عليه وسلم ّ ّ َّ                                            ّ ّ ّ َّ.  

ً النصف من صالة القائم، أي أن املرء إذا صىل قاعدا صالة تطـوع سـواء أكـان               وصالة القاعد عىل  :    قال ّ                                                                 ً ّ
                                                                                       من صالة الليل أو صالة النهار جاز ولو كان من غري عذر، جاز له ذلك، ولكن يكون له نصف أجـر صـالة 

ّالقائم وليس له األجر تاما، ولذلك النبي صىل اهللا عليه وسلم صىل ملا ثقل يف آخر حياته جا ّ ّّ ّ َّ ً                                                                              ّ ّ ّّ ّ َّ ّلسا عليه الصالة ً ً               ّ ً
ًمن صىل النافلة قاعدا فهل يصيل فقط القيـام؛ والركـوع والـسجود هيـوي عـىل   : ّ                       ّوالسالم، والفقهاء يقولون ّ                                                               ً ّ

                               ليس لـه احلـق إال الـصورة األوىل فقـط،   : ّ                                                         ّهيئته أم له احلق أن يصيل الصالة كلها بإيامء؟ بعض الفقهاء يقول
ّ النبي صىل اهللا عليه وسلم أن                     جيوز األمران لعموم قول  :                    ومن الفقهاء من يقول ّ ّ َّ                          ّ ّ ّ                     صالة القاعد عـىل النـصف  «َّ
   .                                                      فتشمل القيام والقعود وغريه وإنام ذكر القيام ألنه األكثر »             من صالة القائم
   .                                               أحدها الرتاويح وهو عرشون ركعة بعد العشاء يف رمضان  :                               ما تسن له اجلامعة وهو ثالثة أنواع  :       الرابع

َأول السنن التي يستحب فيها ا ُّ                           َ ّجلامعة صالة الرتاويح، وصالة الـرتاويح صـالها النبـي صـىل اهللا عليـه ُّ ّ َّ                                                     ّ ّ َّ
ّوسلم ليايل ثم تركها ملا جتمع الناس وأمتوا بصالته صلوات اهللا وسالمه عليـه ثـم خـرج علـيهم بعـد ذلـك  ّ                                                                                     ّ ّ

ّ فدل ذلك عىل أن صالة الرتاويح مـرشوعة بـسنة النبـي صـىل اهللا)١( »                     إين خشيت أن تفرض عليكم «  :     وقال ّ َُّ َّ                                                 ّ ّ َُّ َّ  
ّعليه وسلم فبقي حكمها مل ينسخ، وإنام تركها النبي صىل اهللا عليه وسلم خشية أن تفرض، ألن النبـي صـىل  ّّ َّّ َّّ ّ                                                                                        ّ ّّ َّّ َّّ ّ

ًاهللا عليه وسلم إذا فعل فعال وجب عليه  ّ                                  ً ّ أي سنة يفعلها الرسول جيب عليه الديمومـة عليهـا؛ أي سـنة -ّ ُّ ُ                                                     ّ ُّ ُ-  
ّوالنبي صىل اهللا عليه وسلم ملا صىل بالناس  ّّ ّ ّ َّ                                    ّ ّّ ّ ّ ّهذه الصالة أصبحت واجبة عليه هو فخيش ملا يـصلون معـه أن َّ ً ّ                                                  ّ ً ّ

ّتكون واجبة عليهم، وهذا من رمحة النبي صىل اهللا عليه وسـلم بأمتـه ونعلـم كيـف أنـه راجـع ربـه يف ليلـة  ّ ّ َّ ً                                                                                        ّ ّ ّ َّ ً
ّ                                                                             ّاإلرساء واملعراج يف مسألة ختفيف الصالة فخففت من مخـسني إىل مخـس صـلوات، ثـم أحياهـا بعـد ذلـك 

                                                                          اهللا عليهم فإهنم كانوا كل ثالثة وأربع يصلون لوحدهم فجمعهم عمر عـىل إمـام واحـد،              الصحابة رضوان
ّالذي فعله عمر مجعهم عىل إمام واحد؛ وإال صالهتم هلا مجاعة موجودة، وإنام مجعهم عىل إمام واحد عىل أيب  َ ُ ٍ                                                                                       ّ َ ُ ٍ

   .                          وعىل متيم الداري ريض اهللا عنهام
                                                

 ).٩٢٤(ري  صحيح البخا)١(



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ١٧٨

                                        اويح عرشين ركعة هذا هـو الثابـت عـن الـصحابة                           وهي عرشون ركعة، كون صالة الرت  :           يقول املصنف
                 مجـع النـاس عـىل إمـام  (                             ائب بن يزيد أن عمر ريض اهللا عنه ّ                                      ّومن بعدهم، فقد صح يف املسند من حديث الس

َواحد وهو أيب ومتيم الداري فكانوا يصلون للناس عرشين ركعة ُ                                                    َ                               ومازال عمل املـسلمني عـىل ذلـك إىل )١( )ُ
      مـازال    : (                                                  ن منصور الكوسج يف مـسائله عـن اسـحاق بـن راهويـه أنـه قـال                            زماننا هذا، فقد نقل اسحاق اب
ً                                                              ًوإسحاق تويف سنة مئتان وواحد وأربعون من اهلجرة، إذا هـذا اسـتمرار،   )                         املسلمون يصلوهنا عرشين ركعة

ّثم مجع بعض املشايخ يف زماننا وهو الشيخ عطية السامل كتابا يف استقراء فعـل املـسلمني يف املـسجد النبـوي  ّ ً                                                                                         ّ ّ ً
ّاملسجد احلرام يف صالة الرتاويح وأهنم كانوا يصلوهنا عرشين مـن عهـد النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم إىل  و ّ ّ َّ                                                                                 ّ ّ ّ َّ

َّعهدنا، فاملقصود أن صالة الرتاويح عرشين ركعة هي فعل الصحابة وهو السنة واألتم وال شك ُّ                                                                            َّ ُّ .   
                        بالعشاء أي صالة العشاء                           إن وقتها بعد العشاء، وقصده  :                                  بعد العشاء يف رمضان، املصنف هنا قال  :     يقول

َّإن وقـت الـرتاويح بعـد سـنة العـشاء،   :                                                         وليس الوقت، وأما غريه من الفقهاء وهم املتأخرون فإهنم يقولون ُ                               َّ ُ
َّألهنم يرون أن الرتاويح سنة مقصودة لذاهتا تصىل عىل هيئة معينة وهي اجلامعة وأما الـسنة البعديـة لـصالة  ُّ ُّ                                                                                         َّ ُّ ُّ

ّالعشاء فإهنا سنة منفصلة وهي من ُ                             ّ َ السنن الرواتب التي تكـون مقـصودة لـذاهتا فـال يتـداخالن، فـريون أن ُ ُّ                                                          َ ُّ
ّالرتاويح والسنة البعدية للعشاء ال يتداخالن فال جتزئ صالة الرتاويح عن السنة البعدية ولذلك يعـربون أن  ُ ُُ َّ َّ                                                                                           ّ ُ ُُ َّ َّ

َّصالة الرتاويح حملها بعد سنة العشاء ُ                               َّ ُ .   
                                        كثري من اإلخوان يكـون عنـده إشـكال يف تعـارض                                           عندي هنا مسألة قبل أن أنتقل إىل صالة الكسوف،

ّإن صالة الرتاويح تسن أن تكون عرشين مع قول عائشة ريض اهللا عنها أن النبي صىل اهللا عليه   :            قول الفقهاء ّ َّ ّ                                                                            ّ ّ َّ ّ
        بـني قيـام   : ّ                                                                               ّوسلم ما زاد عىل إحدى عرشة ركعة، واحلقيقة أنه ال تعارض البتة ألنه جيب أن نفرق بني أمـرين

ّوتر، نعم الوتر النبي صىل اهللا عليه وسلم مل يزد كام حكت عائشة ريض اهللا عنها عن أحـد عـرش             الليل وبني ال ّ ّ َّ                                                                             ّ ّ ّ َّ
                                                                     إن أكثر الوتر أحد عرشة ركعة هذا هو الـوتر، مـا عـدا الـوتر يـسمى قيـام ليـل،   :                       ركعة ولذلك قال الفقهاء
                         أن الصحابة كانوا حييـون مـا                                                إن قيام الليل يبدأ من بعد صالة املغرب، ولذلك ثبت   :                     ولذلك الفقهاء يقولون

ُ                                                                                                ُبني العشاءين، فهذا يعترب قيام ليل، كله يسمى قيام ليل، بينام الوتر يكون متعلقـا وقتـه بعـد صـالة العـشاء، 
                                                

 ).٥٦ص) (صالة الرتاويح(ّ                                                          ومل اعثر عليه يف املسند، وضعفه الشيخ األلباين رمحه اهللا يف رسالته ) ٧٧٣٠( مصنف عبد الرزاق )١(



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ١٧٩

ّفالوتر أمر زائد عن قيام الليل، والنبي صىل اهللا عليه وسلم قال ّ ّ َّ                                                         ّ ّ ّ ً                 ً إذا ال عـدد لقيـام  »                   صالة الليل مثنى مثنى «  : َّ
ْ                                                                   ْ فرق بني قيام الليل وبني صـالة الـوتر، فـصالة الـوتر جـزء مـن قيـام الليـل وهلـا ً                     ً الليل، صل ما شئت، إذا

ًأحكامها التي ختصها، من أحكامها أنه ال يبدأ وقتها إال بعد صالة العشاء خالفـا أليب حنيفـة فإنـه يـرى أن  ّ                                                                                           ً ّ
             ء وهو الواضـح ّ                                                                              ّوقت الوتر كوقت قيام الليل فتصىل من بعد املغرب، ولكن اجلمهور أن وقتها من بعد العشا

   . ً         ً ال شك دليال
ُ                                                                                          ُاألمر الثاين أن الوتر يقىض بينام قيام الليل ال يقىض ولو اعتاده املرء، الذي يقىض هو فقـط الـوتر، ومـن 
                                                                                         ذلك يف السفر أن الذي يرشع املحافظة عليه يف السفر إنام هو الوتر دون بـاقي قيـام الليـل وغـري ذلـك مـن 

ٌاألحكام، إذا فرق بني األمرين ً                         ٌ ً .   
ّ                                                                                    ّالرتاويح هو من قيام الليل يف رمضان وليس من الوتر بـدليل أنـه قـد ثبـت أن أيب ريض اهللا عنـه كـان  و

ّ                                                                                        ّيصيل بالناس الرتاويح ويوتر يف بيته، مل يكن يصيل هبم الوتر أيب بن كعب ريض اهللا عنـه، فـدل أن الـصحابة 
ِّكانوا يفرقون بني الرتاويح وبني الوتر فهام أمران خمتلفان، ولألسف ُ                                                         ِّ                                  اآلن أصبح كثري من النـاس يقلـل عـدد ُ

ّ                                                                                        ّالركعات ويقرص الصالة، وقد ثبت من حديث السائب بن يزيد أيضا أن الصحابة كانوا يطيلـون الـصلوات 
                                                           ، ويقرأ أحدهم كام قال ميمون بن مهران بالقصة حتـى خيتمهـا كاملـة )١(                               فيقرأ هبم باملئني يف الركعة الواحدة

ّ                                                        ّقرص بنا، وهذا يدل مع طول صالهتم وكثـرة الركعـات كـانوا يطيلـون   :   وا                         فإذا قرأ هبم بخمسني آية قال  :    قال
ٌ                                                                                        ٌالقراءة ويف زماننا هذا قرصت القراءة وقللـوا الركعـات؛ ففوتـوا عـىل أنفـسهم أمـرين فـيهام أجـر عظـيم، 
َفاملقصود أنه ال تعارض بني األحاديث وحديث عائشة يعمل به وال شك أنه يف الوتر وأما قيام الليـل ومنـه  ْ ُ                                                                                          َ ْ ُ

   .                                                    الرتاويح هذا أمر آخر وبذلك ينحل كثري من اإلشكاالت عندنا
    إنـه   :                            صالة الكسوف، الكسوف يقولون-ّ                                 ّ أي من الصلوات التي يسن هلا اجلامعة -      الثاين   :           يقول الشيخ

                                                                                       للشمس واخلسوف للقمر، وهاتان اللفظتان إذا أطلقت أحدمها فإنه يدل عىل األخرى، فقد تقول الكـسوف 
  .                                  ا من باب التساهل ولسان العرب يقبله                للشمس والقمر فهذ

                              يدل عىل أنه ال بد من حتقـق وجـود -           وهي رشطية -                                         فإذا كسفت الشمس أو القمر، انتبه قوله إذا   :    قال
                                                

 ).٥٣ص(صالة الرتاويح لأللباين ). ١١٥/١(املوطأ .  صحيح)١(



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ١٨٠

                                                                                           الكسوف للشمس أو خسوف القمر، ويكون التأكد من ذلك بأحد أمرين، إما بالرؤية أو بإخبـار الثقـة عـن 
                            لو أن الشمس قد كـسفت لكنهـا مل   : ً                         ً وبناء عىل ذلك فإهنم يقولون                                    أنه قد كسف، وأما غري ذلك فإنه ال يقبل،
                                   ولو كسفت بحساب أو رآها البعيد ومل -                    نص الفقهاء عىل ذلك -ّ                                    ّتر كاسفة لوجود غيم أو قرت فإنه ال يصىل 

  ، ّ                                                                               ّ لكن بينك وبني رؤيتها غيم أو قرت من غبار ونحوه فإنه ال يصىل، وال بد من رؤيته ألهنا آيـة-            يرها القريب 
  .                                                                                     فاملقصود استشعار اآلية وليس املقصود ذات العبادة فالعبادة عند وجود الكسوف ورؤيته هذا واحد

ً                                                         ًإهنا ستكسف الشمس أو القمر ومل ير الناس ذلـك، أحيانـا ال يرونـه   :                               األمر الثاين أن احلاسبني إذا قالوا
ّ                                   ّرى بالعني املجردة فـال يـصىل لـه، ال بـد أن ً                                                           ًنقول ضعيف جدا اثنني باملئة ثالثة باملئة أربعة باملئة، فام دام ال ي

   .                                                            يرى الكسوف أو خيرب عن رؤيته؛ ألن الشخص قد يكون أعمى أو نحو ذلك
ٍ                                             ٍإن الشمس قد كسفت أو القمر قد خسف لكـن يف وقـت ال   : ً                                      ًاألمر الثالث أنه أحيانا قد يقول احلاسبون

                        إنـه سينخـسف القمـر الـساعة   :  ن                                                          يرى مثل أن يكون يف أول النهار مع طلوع الشمس وهـذا وجـد فيقولـو
                                    ، نعم القمر يف السامء واضح لكنه ال يـرى -             اإلرشاق يعني -                                        الرابعة والنصف أو اخلامسة بعد ظهور السفر 

ّال يصىل له، وقام بعض الناس بالصالة له قبل سنتني أو ثالثة وكل هذا ال يصىل له،   :                      لوجود النور فنقول هنا ّّ                                                                      ّ ّّ
   .                  مر خاسفا أو كاسفا                             فال بد أن ترى الشمس كاسفة والق

                                                                                   فزع الناس إىل الصالة، أي صالة الكسوف؛ إن أحبوا مجاعة وإن أحبوا فرادى، وهذا يدلنا عـىل أن   :    قال
ًصالة الكسوف ال يشرتط هلا اجلامعة وإنام تصىل مجاعة أو فرادى كام ال يشرتط هلا إذن اإلمام ّ                                                                        ً ّ .   

                                        فيكرب ويقرأ الفاحتة وسورة طويلة ثم يركع  :                                           فيكرب، بدأ اآلن الشيخ بذكر صفة صالة الكسوف قال  :    قال
ًركوعا طويال ثم يرفع من ركوعه ويقرأ الفاحتة وسورة طويلة لكن السورة الثانية تكـون دون التـي قبلهـا  ً                                                                                            ً ً-  

ً                             ًثم يرفـع فـإذا رفـع مل يقـرأ شـيئا   :                                                ثم يركع ويطيل الركوع لكن يكون دون الذي قبله قال  :      ، قال-       أي أقرص 
        وأربـع      ركعـات                                 ثم يقوم فيفعل مثل ذلك فيكـون أربـع   :                       يسجد سجدتني طويلتني، قال                   وإنام دعا بام ورد ثم 

ً                                                       ً من حديث جابر هبذه الصفة التي نقلها املصنف متاما، وقد جاء )١(                               سجدات، هذا هو الذي ثبت يف الصحيح
ُعن النبي صىل اهللا عليه وسلم أنه صىل الكسوف بركوع واحد وجاء أنه صىل بركوعني وجاء أنه ّ ّ ّّ ّ َّ                                                                             ُ ّ ّ ّّ ّ ّ          ّ صىل بـأكثر َّ

                                                
 .عن عائشة) ١٠٤٦( صحيح البخاري )١(



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ١٨١

ّإنه مل يثبت أن النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم صـىل الكـسوف أو مل   :                                     من ذلك ثالثة وأكثر، ولكن يقول الفقهاء ّّ ّ َّ                                                   ّ ّّ ّ َّ
ّتكسف الشمس يف حياة النبي صىل اهللا عليه وسلم إال مرة ومعنى ذلك أنه مل يصليها إال مرة ولذلك قـدموا  ّّ ّ َّ                                                                                         ّ ّّ ّ َّ

ّأصح الروايات إسنادا وهو أنه صىل بركوعني ً                                     ّ                      إن الواجـب مـن الركـوعني   :                           فهو األصح والفقهـاء يقولـونً
   .         غري معني-            واحد منهام -      أحدمها 

ّإذا أجدبت األرض واحتبس القطر، االستـسقاء ورد عـن النبـي   :                 صالة االستسقاء قال  :       الثالث  :     يقول َّ                                                   ّ َّ
َصىل اهللا عليه وسلم فيه ثالثة أمور أو ثالث سنن ُ ّ ّ                                        َ ُ ّ                  دعو املـرء يف سـجوده  ي  :                            إما أن يستسقى يف مطلق الدعاء  : ّ

ّويدعو يف صالته ويدعو يف أي وقت شاء وهذا غري مقيد بزمان وال هيئة، املوضع الثاين ممـا ورد عـن النبـي  َّ                                                                                        ّ َّ
َّفيه السنة ما جاء يف حديث أنس وغريه أنه استسقى يف خطبة اجلمعة وقد وردت هلا هيئـة خاصـة هبـا وهـي  ُّ                                                                                      َّ ُّ

ّرفع اليدين، فإنه مل يثبت أن النبي صىل  ّ َّ                                    ّ ّ ّ                                                       ّاهللا عليه وسلم رفع يديه حال خطبة اجلمعـة إال يف االستـسقاء فقـط َّ
                 وغريه عـىل مـن رفـع  )              كلمة غري مفهومة (           عن غضيف                                         كام جاء يف حديث أنس، ولذلك أنكر الصحابة وهو

ّما جاء عن النبي  :                                     هذه الصورة الثانية، الصورة الثالثة ،)١(ً                ً ه ريض اهللا عنه بدعةّ                         ّيديه يف غري االستسقاء بل سام َّ                ّ َّ  
ًصىل اهللا عليه وسم أنه صىل صالة منفـردة وهـي صـالة االستـسقاء، ذكـر الـشيخ أوال موجبهـا فقـال ّ ّ                                                                            ً ّ     إذا   : ّ

ّ                           ّإن صـالة االستـسقاء ال تـصىل يف كـل   :                                                     أجدبت األرض واحتبس القطر، الفقهاء رمحهم اهللا تعـاىل يقولـون
ّوقت بل ال بد من وجود موجب هلا، ال جيوز أن تصىل يف أي وقت مثل الكسوف ٍ                                                             ّ ّ                     ّ فإنه ال يـصىل يف أي وقـت ٍ

ّ                                                                                  ّوإنام إن وجد موجبه وهو كسوف الشمس أو القمر كذلك االستسقاء ال يصىل يف أي وقـت وإنـام يف وقـت 
   .      موجبه
   :                                 وموجب صالة االستسقاء واحد من أمرين  :    قال
  ع ُ                                                                                     ُ تأخر القطر، فإن يف كل بلد هلم وقت يعرفون نزول املطر فيه، فإذا تأخر املطر عن هـذا الوقـت رش- ١

                                                                                         هلم أن يصلوا صالة االستسقاء، فعىل سبيل املثال عندنا هنا يف أغلب أجزاء اململكة مـا عـدا بعـض املنـاطق 
                                                

أخرج أمحد بسند جيد عن غضيف ): (١٣/ ٢٥٤) (فتح الباري(احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف كتابه  لعل الشارح حفظه اهللا يقصد ما أورده )١(
إنا قد مجعنا الناس عىل رفع األيدي عىل املنرب يوم اجلمعة، وعىل القصص بعد الصبح : بعث إيل عبد امللك بن مروان فقال: (بن احلارث؛ قال

ما أحدث قوم بدعة إال رفع : (لست بمجيبكم إىل يشء منهام؛ ألن النبي صىل اهللا عليه وسلم قالأما إهنام أمثل بدعكم عندي، و: فقال. والعرص
 ).٦٧٠٧(وهو ضعيف كام يف الضعيفة ) ١٦٩٧٠(واألثر رواه أمحد )). فتمسك بسنة خري من إحداث بدعة) ٢) (من السنة مثلها
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                                                                                    اجلنوبية وليس كلها أن املطر ينزل يف الوسم ولذلك نحن نستـسقي يف الوسـم فقـط ألن الوسـم هـو وقـت 
                      خر أسـبوع أو أسـبوعني رشع          فـإذا تـأ-                هـو وقـت النـزول -ً                                       ًنزول املطر غالبا، فمن حني يبدأ هذا الـنجم 

   . ً                                                           ًاالستسقاء بعد ذلك، إذا هذا هو املوجب األول عند تأخر نزول القطر
                                                                     عند جدب األرض كام ذكر املصنف، إذا أجديت األرض بمعنى إذا احتاج النـاس للـامء   :            املوجب الثاين

                        ثالثة أشياء؛ قـد ال حيتـاجون                                                                         فقد يكون احتياج الناس للامء إما لنزول املطر أو لنبع العيون أو جلريان األهنر، 
ّاملطر؛ لكن حيتاج نبع العيون وحيتاجون جريان األهنر، فلو أن بلدا إنام ماؤهم عىل هنر معـني وقـد قـل مـاؤه  ً                                                                                          ّ ً
َّفيستسقون اهللا عز وجل أن يزيد ماؤه فينزل املطر عىل منابع أو مصبات هذا النهر، وكذلك العيـون يـسألون  َّ                                                                                            َّ َّ

َّاهللا عز وجل القطر واملاء َّ                     َّ َّ لينزل يف مكان ما فتفيض عيوهنم أو أن يأمر اهللا به عز وجـل لريفـع عـنهم جـدب َّ َّ                                                                   َّ َّ
ٍاألرض، إذا عندنا موجبان لصالة االستسقاء فإذا عدم مل يرشع االستسقاء حني إذ ً                                                                   ٍ ً .   

                                                 ال يشرتط هلا إذن اإلمام، بل إذا وجد اجلدب وتـأخر القطـر   :                             إن صالة االستسقاء يقول الفقهاء  :      ونقول
  .ّ                  ّنه يرشع الصالة مطلقا         واحتبس فإ

َّوخرجوا مع اإلمام متخشعني يعني متـذللني هللا عـز وجـل، قـال  :    قال َّ                                                َّ                       متخـشعني متـذللني متبـذلني،   : َّ
ًمتبذلني يعني بلباسهم يعني ال يلبسون ثيابا مجيلة كيوم عيد، وإنام يلبسون لباس بذلة، طبعا نعرف أنه هنـاك  ً                                                                                                 ً ً

ّفرق بني البذاذة وبني سوء اللباس، والنبـي َّ                                      ّ ّ صـىل اهللا عليـه وسـلم قـال يف حـديث الرتمـذي َّ ّ                                   ّ            البـذاذة مـن  «ّ
ً فدل ذلك عىل أن اللبس السهل الذي ال تكلف فيه وال زيادة قد يكون مناسبا وقد يكـون مجـيال )١( »     اإليامن ً                                                                                ً ً

                                                                                      هذا من اإليامن وعدم التكرب، فهناك فرق بني أن يلبس الشخص املرقع مع قدرته عىل غـريه وبـني أن يلـبس 
  .           زائد عن غريه         الفاره ال
َمترضعني هللا عز وجل فيصيل هبام اإلمام ركعتني كصالة العيد ملا جاء من حديث ابن عبـاس ريض   :    قال َّ َّ                                                                         َ َّ َّ

ّاهللا عنهام عند الرتمذي أن النبي صىل اهللا عليه وسلم صنع يف االستسقاء كام يصنع يف العيد ّ ّ َّ                                                                          ّ ّ ّ   :            ولـذلك قـال)٢(َّ
                                             أهنا سـت يف األوىل ومخـس يف الثانيـة ونحـو ذلـك؛ وأهنـا ّ                                       ّصىل كركعتي العيد من حيث التكبريات الزوائد

                                                
 ).٢٨٧٩(صحيح اجلامع ). ٤١٦١(أبو داود .  صحيح)١(
 ).١٥٠٥(حتقيق املشكاة ). ٥٥٨(مذي الرت.  صححي)٢(
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  .                 تكون سابقة للخطبة
ّإن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم مل يثبـت عنـه يف صـالة   : ً                                ًثم خيطب هبم خطبة واحدة، هنا يقولون  :    قال ّ ّ َّ                                          ّ ّ ّ َّ

         يل يف حملـه                           سنتكلم عنه دليلها بعد قل-ّ                                                           ّاالستسقاء إال خطبة واحدة؛ بينام صالة العيد جاء عنها أهنا خطبتان 
ّ، ولكن االستسقاء إنام ثبت عن النبي صىل اهللا عليه وسلم أنه خطبة واحدة، الذي يـرشع فيهـا -          إن شاء اهللا  ّ ّ َّ                                                                               ّ ّ ّ َّ

   .                                                                     خطبة واحدة فقط وال يرشع فيها خطبتان، هذا ما ذهب إليه املصنف رمحه اهللا تعاىل
        إن التـي   :                   نا بعـض العلـامء يقـولً                                            ًإن هذه اخلطبة التي ختطب يف صالة االستسقاء؛ طبعا ه  :             يقول الفقهاء

ّتكلم فيها النبي صىل اهللا عليه وسلم يف االستسقاء ليست خطبة وإنام هـي موعظـة، هـذا رأي لـبعض أهـل  ّ ّ َّ                                                                                     ّ ّ ّ َّ
ُيفعـل هبـا كـام يفعـل بـصالة العيـد،   :                                                        العلم، ولكن املصنف رأى أهنا خطبة فتستحب، هذه اخلطبة يقولـون ُ                            ُ ُ

َّ من السنة -                                   وخطبة العيد نعلم أهنا تفتتح بالتكبري  ُّ          َّ     وقـد                                               كام قال عبيد اهللا ابن عبد اهللا بن عتبـة بـن مـسعود-ُّ
                           وكانوا يستفتحون خطبة العيـد   :      قال-                       وثبت عنه بإسناد صحيح -                                 أدرك صغار الصحابة رضوان اهللا عليهم 

َّ، فدل عىل أن من السنة فعل ذلك، وقلنا)١(       بالتكبري ُّ                                   َّ         عبـاس أن ُ                                        ُإن خطبة االستسقاء تفتتح بالتكبري لقول ابن   : ُّ
ّالنبي صىل اهللا عليه وسلم صنع يف االستسقاء كام صنع بالعيد ّ ّ َّ                                                  ّ ّ ّ َّ .   

                                                                                  ويكثر فيها من االستغفار كام فعل عمر ريض اهللا عنه؛ فإنه ما زاد عن ذلك، وتـالوة اآليـات التـي   :    قال
   .             فيها األمر به

   .  ك                                                                 وحيول الناس أرديتهم إذا حول اإلمام ردائه بأن جيعل أعاله أسفله ونحو ذل  :    قال
ّوإن خرج معهم أهل الذمة مل يمنعوا لكن أمروا أن ينفردوا عـن املـسلمني فيـصلون وحـدهم، أن   :    قال ُِ ُ ّ ّ                                                                                ّ ُِ ُ ّ ّ

   .                                               يصلوا وحدهم وهذا من باب متييز أهل الذمة عن غريهم
                                             سجود التالوة، هنا املصنف ذهب إىل أن سجود الـتالوة   :                              الرضب اخلامس من صالة التطوع؛ قال  :    قال

ّصالة فعدها من صال َ               ّ ُإن سجود التالوة حكمـه كحكـم   : ِّ                                             ِّة التطوع، وفائدة عدها من صالة التطوع أننا نقولَ ْ ُ                         ُ ْ ُ

                                                
ّ                                                                                          السنة التكبري عىل املنرب يوم العيد، يبدأ خطبته األوىل بتسع تكبريات قبل أن خيطب، ويبدأ اآلخرة بسبع(، ولفظه )٥٦٧٣( عبد الرزاق )١( ُّ( ،

إنه زاد عليها التكبري، وعىل املنرب، ومل يثبت وهذا أشد نكارة من رواية الشافعي عنه؛ ف): (٦٣٧/١٢(قال الشيخ األلباين رمحه اهللا يف الضعيفة 
 ).ذلك يف السنة املحمدية فيام علمت
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ًالصلوات فيشرتط فيه الطهارة ويشرتط فيه التكبري ويشرتط فيه التوجه للقبلة ويشرتط فيه السالم، إذا هـذه  ّ                                                                                            ً ّ
ً                    ًللقبلة ويكـون متطهـرا ّ                                                        ّيكرب إذا هوى ويكرب إذا رفع ولو كان خارج الصالة ويسلم ويتجه   : ُ              ُأمور أربع تفعل

                                                    هذه مخسة أشياء، كل هذا بنـوه عـىل أن سـجود الـتالوة صـالة، -                        سواء كان رجل أو امرأة -           ويسرت عورته 
   .                      يستحب هذه األمور اخلمسة  :                                إنه ليس صالة وأنه تطوع منفصل قال  :        ومن قال
ّوهو أربعة عرش سجدة يف احلج منها اثنتان، ملاذا خص احلج بالعد؟ قال  :    قال ّ                                                           ّ                     ي ال يظن املرء أن احلج  ك  : ّ

َّعد سجدة واحدة وأن سجدة ص عدت، إذ الفقهـاء رمحهـم اهللا يـرون أن سـجدة ص التـي يف سـورة ص  َُّ ُ                                                                              َّ َُّ ُ
ٍ                                                                                   ٍليست سجدة تالوة وإنام هي سجدة شكر حلديث ابن عباس ريض اهللا عنه أهنا ليست سجدة تالوة وإنام هي 

                                   إن من سـجد يف صـالته عنـدما يقـرأ سـورة ص   : ً                                                ًسجدة حكم، ولذلك الفقهاء يقولون بناء عىل هذا الرأي
ّ                                              ّ فإن صالته باطلـة؛ ألنـه زاد يف الـصالة مـا لـيس فيهـا، -ً                        ً كان عاملا أهنا ليست سجدة -ً                ًوكان عاملا باحلكم 

   . ً                                                                ًوالذي يعتقد أهنا سجدة تالوة أو كان جاهال يف احلكم فإنه يعفى عنه وال شك
ُ                                         ُع دون الـسامع، املـراد باملـستمع أي الـذي يرخـي         واملستم-            أي القارئ -                  ويسن السجود للتايل   :     يقول

َسمعه، ألن عندنا قاعدة أن الزيادة يف املبنى زيادة يف املعنى وأما السامع فإنه الذي طرق الـصوت سـمعه أو  ُ                                                                                              َ ُ
ًطرق الكالم سمعه ومل يقصد االستامع إليه، والفرق بني السامع واملستمع كثري جدا آثارها منها هذه املـسألة  َ ُ                                                                                            ً َ ُ

َّ أن السجود إنام يرشع للمستمع دون السامع هذا واحد، ومنها أن اإلثم يف سامع املحـرم كالغنـاء         وهي قضية َ ُ                                                                                  َّ َ ُ
   .                                                                             وغريه إنام هو عىل املستمع دون السامع، وهكذا فإن هناك مسائل أخرى تتعلق هبذه املسألة

             قـد سـجد فـإن                                                              أن من رشط سجود املستمع أن يسجد التايل أي القارئ فإن مل يكن القارئ  :           األمر الثاين
   . ٌ                         ٌاملستمع ال يسجد ألنه تابع له

ً                                                           ً ألهنا صالة وإذا رفع وجوبا عندهم ألن التكبري والرفع والتكبري عند -         كام سبق –             ويكرب إذا سجد   :    قال
ّاهلوي والتكبري عند الرفع والسالم؛ يرون أن هذه الـثالث واجبـة كالـصالة ألن الـسالم واجـب والتكبـري  ّّ                                                                                    ّ ّّ

   .                                             وأما التشهد فإنه ال يرشع فيها؛ ال يرشع فيها تشهد  :   وا                    واجب فإهنا واجبة، قال
ّباب الساعات التي هني عن الصالة فيها، ناسب أنه بعد ذكر صالة التطـوع   :                       يقول الشيخ رمحه اهللا تعاىل ُ                                                               ّ ُ

ّوباخلصوص صالة التطوع املطلق أن يبني الساعات التي هنـي عـن الـصالة فيهـا، والفقهـاء حيملـون هـذه  ُُ                                                                                  ّ ُُ



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ١٨٥

ّ فريون أن كل السنن التـي سـبق ذكرهـا ال تـصىل يف أوقـات -                 نقول عىل عمومها -      مومها             الساعات عىل ع ُ َُّ                                               ّ ُ َُّ
ّالنهي، ما يف سنن تصىل يف أوقات النهي حتى الكسوف ال تصىل يف وقت النهي عندهم ال يصىل إال اجلنـازة  ّ ّ ّ ُ                                                                                     ّ ّ ّ ّ ُ

           هذا رأهيم -ّ         ّك فال يصىل                                                                      يف الوقتني الطويلني دون الثالث أوقات القصرية كام سنذكر بعد قليل، وما عدا ذل
                             إن مـن الفقـه أن تعـرف اخلـالف هبـذا   :                        ونحـن قلنـا يف أول الـدرس-                              واملسألة فيها خالف بني أهل العلم 

                                                                                       الرتتيب، أن تعرف احلكم ثم اخلالف ثم إذا شئت أن ترجح أو ال تعلم الرتجيح، وكثري من اإلخـوان يبتـدأ 
َّ                                                      َّ من النهاية ال يمكن أن يتكون عنده امللكة الفقهية ألنه قـد ً                                             ً من النهاية وهو الرتجيح والذي يأخذ الفقه ابتداء
  .                                      خيتلف معيار الرتجيح بني مسألة وأخرى وهكذا

ّوهي مخس، أي أن األوقات التي هني عن الصالة فيها وهي مخس  :           يقول املصنف ُ                                                 ّ ُ.  
       ألحاديـث                                                                            بعد الفجر حتى تطلع الشمس، قوله بعد الفجر أي بعد طلوع الفجر الثاين، ألن أغلب ا  :    قال

      بعـد -ُ                                                                                  ُالتي جاءت ما عدا روايات يعني هي خولفت وإنام أصح الروايـات أن كلهـا قيـدهتا بطلـوع الفجـر 
                                                      وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وهذان الوقتان متصالن لكـن   :                    حتى تطلع الشمس، قال  :      ، قال-      الفجر 

                 قـصرية لكـنهام متـصالن                                                              األول طويل والثاين قصري، وجيب أن نعـرف األوقـات الطويلـة مـن األوقـات ال
ٍوتستطيع أن جتمعهام معا فتقول الوقت األول من بعد الفجر حتى ترتفع قيد رمح لكن تفصيلها مهـم ألننـا  ً                                                                                          ٍ ً

   .                             سنذكر فائدة التفصيل بعد قليل
         وعرفنـا -                 أي يف وسـط الـسامء -                                                     وعند قيامها حتى تزول، أي وعند قيام الشمس يف كبـد الـسامء   :    قال

                                                                 لشمس بمعنى أن تكون يف وسط السامء أو أن ال يكون للشاخص يفء ال جلهة املرشق                     باألمس ما معنى قيام ا
ًوال جلهة املغرب وهذا الوقت يف احلقيقة قصري ال يتجاوز الدقيقتني ال يتجاوزمها قليل جدا قصري جدا لنقل  ً                                                                                        ً ً

        د يتـأخر                                                                               ثالث عىل سبيل االحتياط وهو قبل الظهر، نحن نقول قبل الظهر بخمس ست دقائق ألن الظهر قـ
ّ                                            ّمن باب االحتياط متتنع مـن الـصالة قبـل أذان الظهـر   :                                             دقيقتان عن وقت األذان يتأخر دقيقتان لذلك نقول

  .ّ                                              ّبخمس دقائق بست دقائق امتنع عن الصالة ألنه وقت هني
ّ                                                                         ّوبعد العرص حتى تتضيف الشمس للغروب وهو اصـفرار الـشمس بمعنـى أنـه حتـى متيـل تبـدأ   :    قال

                                                                عضها، وهنا قول املصنف بعد العرص ليس املقصود بعد دخـول وقـت العـرص وإنـام                     تستعد للغروب فيبدأ ب
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ّ ألن أغلب األحاديث التي جاءت عن النبي صىل اهللا عليه وسلم -ّ           ّ بعد الصالة -                    املقصود بعد صالة العرص  ّ ّ َّ                                                    ّ ّ ّ َّ
ًيف بيان أوقات النهي قيدهتا بالصالة، وبناء عليـه فإننـا نقـول ّ ّ                                                      ً ّ              عـرص إىل الـساعة ّ                      ّإن املـرء إذا أخـر صـالة ال  : ّ

ّ                                                                                        ّاخلامسة فإن وقت النهي يف حقه ال يبدأ إال بعد الساعة اخلامسة، ولو أن امرئ مجـع بـني الظهـر والعـرص يف 
ّالساعة الواحدة فإن وقت النهي يف حقه يبدأ من الساعة الواحدة، إذا وقت النهـي متعلـق بالـصالة ولـيس  ً                                                                                           ّ ً

                                           لك يرتفع إشكال وقع عند بعض أهل العلم وهو يف                                                متعلق بالوقت؛ بخالف الفجر فإنه متعلق بالوقت، وبذ
   إن   :                                            يف مرشوعية الركعات األربع قبـل العـرص، كيـف نقـول-        إن صح -                         احلديث الذي روي عن الرتمذي 

ّهذه سنة وترشع يف وقت هني؟ نقول ُ                           ّ   .                       إن هذا الوقت ليس وقت هني  : ُ
     فهذه   :             حتى تغرب قال  -          أي مالت -ّ                                             ّوبعد العرص حتى تتضيف الشمس للغروب، وإذا تضيفت   :     يقول

ُالساعات اخلمس ال يصىل فيها تطوعا، بمعنى أنه ال يصيل فيها املرء أي صالة تطوع ولو كانت من املقيدات  ّ ًُ ّ                                                                                         ُ ّ ًُ ّ
   .                             إال ما استثناه املصنف بعد قليل

  ّ               ّإن املرء إذا صـىل  :                                                                       إال إعادة اجلامعة إذا أقيمت وهو يف املسجد، إعادة اجلامعة؛ ما املراد هبا؟ يقولون  :    قال
ّثم دخل مسجدا آخر فوجد هذا مل يصلوا فإنه يرشع له أن يصيل معه كام فعل النبي صىل اهللا عليه وسلم مـرة  ّّ ّ َّ ً                                                                                          ّ ّّ ّ َّ ً

          إذا أتيـتم  «  :                   صـلينا يف رحالنـا قـال  :                      مـا مـنعكام أال تـصليا قـال  :                                     انفتل من صالته فوجد اثنني مل يصليا فقال
  -ٍ                                    ٍيدت اجلامعة يف مسجد أو دخل املرء يف مـسجد                                     أي مع الناس، فدل ذلك عىل أنه إذا أع)١( »           املسجد فصلوا

ً                                                     ً إذا دخل مسجدا آخر ووجدهم مل يصلوا فإنه يرشع له أن يصيل -                                    يعني إعادة اجلامعة باعتبار الشخص نفسه 
                   إن لـه حـالتني، تكـرار   :                                                                       معهم وكان الوقت وقت هني، أما إعادة اجلامعة يف املسجد الواحد فالفقهاء يقولون

   :                لواحد له حالتان               اجلامعة يف املسجد ا
ٍ                                    ٍ أن يكون تكرار اجلامعة ملوجب، كـأن يكـون -ً                      ً إن صحت تسميته تكرارا -                      أن يكون تكرار اجلامعة - ١

ّقد فات أقواما الصالة فيكررون الصالة مرة أخرى، يعني يصلون مرة أخـرى، مجاعـة ثانيـة ومجاعـة ثالثـة  ّ ّ ً                                                                                        ّ ّ ّ ً
ّ                                             ّ املوجب مرشوعة، بدليل أن امرئ فاتته الصالة فأمر                   إن تكرار اجلامعة هلذا  :                              ورابعة وهكذا، فالفقهاء يقولون

ُالنبي صىل اهللا عليه وسلم بعض أصحابه أن يتصدق عليه؛ فكرر الصالة ملوجب، كررت اجلامعـة ملوجـب،  ّ ّ ّ ّ َّ                                                                                  ُ ّ ّ ّ ّ َّ
                                                

 ).٥٣٤(انظر التعليق عىل حديث اإلرواء ). ٥٧٥(أبو داود .   صحيح)١(
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   . ّ                           ّأنه من فاتته الصالة يصيل مجاعة  :             واملوجب ما هو
ّ                      ّأن يصيل النـاس الـصالة ثـم   :  ا                                                         أن تكرر اجلامعة من غري موجب، فإنه منهي عنه، ولذلك صور، منه- ٢

ًيعيدوهنا، وقد انعقد اإلمجاع عىل أن الصالة ال تكرر مرتني مطلقا، هذا واحد، مثـل بعـض النـاس يـصلون  ُ ّ                                                                                      ً ُ ّ
  )١(ً                                  ً أظن من قرون بسيطة جدا من الـشافعية-ً                                                    ًاجلمعة وهذه أحدثها بعض املتأخرين يف القرون املتأخرة جدا 

ّ                                                       ّ فصلوا صالتني، وألف بعض املتأخرين فيها رسالة يف مرشوعية ذلك                                   اذا صلوا اجلمعة عادوا بعدها الظهر-
   . ً                                                                      ًوهذا غري صحيح، ما أحدثت هذه البدعة إال متأخرة جدا فهذا غري مرشوع، هذه صورة

     كـام -ّ                                                                    ّأن يتعمد البعض ترك الصالة ليصيل اجلامعة الثانية، وهذا حينام يوجد يف املسجد   :               الصورة الثانية
                                                                   أن يكون يف املسجد إمامان؛ لكـل إمـام مـذهب، فيـصيل املـذهب األول، والبـاقون -                  وجد يف أزمنة سابقة 

ُ                                                                                     ُينتظرون انتهاء صالة األول ليصيل الثاين، وهذه بدعة وال شك، وعىل ذلك فإنـه مـا يفهـم مـن حـديث أيب 
  ع                                                                                  بكرة الثقفي حممول عىل هذا املعنى وهو تكرار اجلامعة وعـدم االفـرتاق ألن مـن مقاصـد الـرشيعة اجـتام

   . ّ                                    ّالناس وائتالفهم وعدم تفرق مجاعتهم، نعم
ّوركعتي الطواف بعده، حلديث جبري املطعم ريض اهللا عنه أن النبي صىل اهللا عليه وسـلم قـال  :    قال ّ ّ َّ                                                                         ّ ّ ّ    يـا  «  : َّ

َّ                                  َّ فدل عىل أن الطواف ترشع له ركعتان يف )٢( »ً                                                    ًبني عبد مناف ال متنعوا أحدا طاف هبذا البيت أن يصيل ركعتني
  . »             من ليل أو هنار «  :      قال             أي وقت للمسلم

ِوالصالة عىل اجلنازة، الصالة عىل اجلنازة   :    قال ّ ّ                                  ِ ّ َبالكرس هي الصالة، واجلنـازة بـالفتح   :             بعضهم يقول-ّ ّ                               َ ّ
َ فيكون األصح هنا أن تقول أن الصالة عىل اجلنازة بـالفتح، قـال–        املحمولة  ّ                                                      َ      أي -ّ                 ّوالـصالة عـىل اجلنـازة   : ّ
ّ لكن جاء يف حديث عقبة أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قالّ                       ّ تصىل حتى يف أوقات النهي،-        املحمولة  ّ ّ َّ                                                 ّ ّ ّ      ثالثة  «  : َّ

ّأوقات هنانا النبي صىل اهللا عليه وسلم أن نصيل فيهن أو أن ندفن موتانا فيهن ّ ّ َّ                                                                   ّ ّ ّ َّ                   َّ وعـد مـن هـذه األوقـات )٣( »َّ
      ظهـرية،                                                                                  الثالثة األوقات القصرية، وهو من حني طلوع الشمس إىل أن ترتفع قيد رمـح، وعنـد قيـام قـائم ال

                                                
 ).ُّ                                                          وإن أشكل عىل الذين مجعوا أهيم مجع أوال؛ أعادوا كلهم ظهرا أربعا): (٢٢١/١( قال الشافعي رمحه اهللا يف األم )١(
 ).٧٩٠٠(صحيح اجلامع ). ٨٦٨(الرتمذي .  صحيح)٢(
 ).٨٣١( صحيح مسلم )٣(
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ُإن صالة اجلنازة إنام جتـوز يف الـوقتني الطـويلني   :                                               وحينام تتضيف الشمس للغروب، ولذلك الفقهاء يقولون ِ                                       ُ ِ
   . ّ                                              ّدون األوقات القصرية الثالثة وسيأيت نص ذلك عن املصنف

ّوقضاء السنن الرواتب يف وقتني منها، إذا فقوله يف وقتني منها متعلق بالصالة عىل اجلنازة وم  :    قال ٌ َ ُّ                                                                                ّ ٌ َ ٌ     ٌتعلـق ُّ
َبقضاء سنن رواتب، واضح الدليل حديث عقبة استثنى ثالثة ساعات، فإذا هني عن الدفن فمـن بـاب أوىل  ُ                                                                                       َ ُ

                   يف ثالثـة أوقـات وهـي -ّ                    ّ عن الـصالة عـىل اجلنـازة -ّ                                          ّأنه يكون قد هني عن الصالة، فمنهي عن الصلوات 
                ، إذ طلـوع الـشمس                                                               األوقات القصرية، ألن هذه األوقات هـي أوقـات قـصرية وهـي أشـد أوقـات النهـي

ّوغروهبا تطلع وتغرب عىل قرين شيطان، فهي أشد أوقات النهي وال مشقة يف تأخري الصالة فيها ربع سـاعة  ُ ُ                                                                                       ّ ُ ُ
َبالكثري هذه األوقات، وكذلك قضاء السنن الرواتب إنام تقـىض يف وقتـني، قـول املـصنف ُّ                                                                     َ َوقـضاء الـسنن   : ُّ ُ            َ ُ

َالرواتب هذه فيها فائدة مهمة جدا وهي أن السنن ُّ ً                                            َ ُّ َ الرواتب يرشع قضاؤها ملن فاتته ملا ثبت بحديث أم سلمة ً ُ                                                  َ ُ
َّأن النبي صىل اهللا عليه وسلم حينام فاتته السنن أو السنة القبلية للظهر قضاها بعد العـرص َ َُّ ُّ ّّ ّ                                                                               َّ َ َُّ ُّ ّّ             قـضاها بعـد -  )١(ّ

ِ، وجاء حديث آخر أن النبي صىل اهللا عليه وسلم أذن -     العرص  َ ّ ّ ّ َّ                                             ِ َ ّ ّ ّ   : -           سـناده مقـال                         كام يف املسند وإن كان يف إ-َّ
َ وهذان احلديثان يدالن عـىل أن الـسنن -            بعد الفجر -  )٢(ِ                                            ِأذن ملن فاتته ركعتي الفجر أن يصليهام بعد الفجر ُّ                                َ ُّ

                        مها بعـد الفجـر وبعـد العـرص،   : ُ                                                              ُالرواتب تقىض حتى يف أوقات النهي إال يف األوقات الثالثة الضيقة، قالوا
ّيعني هذان الوقتان الطويالن مها الذي يصىل  ُ                                      ّ َفيهام عىل اجلنازة ومها التي تقىض فيهام السنن الرواتبُ ُ                                              َ ُ .   

ّ                                                                    ّوجيوز قضاء املفروضات يف مجيع األوقات، أما الصلوات الفائتـة فإهنـا تقـىض يف مجيـع   :           يقول املصنف
                  أي األوقـات اخلمـسة -                       فإهنا تقىض يف كل األوقات -                     الفريضة من الفرائض -                        األوقات، الصلوات الفائتة 

ّقول النبي صىل اهللا عليه وسلم    ل-           املنهي عنها  ّ ّ َّ                          ّ ّ ّ                                                      من نام عن صالة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك هـو  «َّ
  .)٣( »     وقتها

                                                                    باب اإلمامة، بدء الشيخ بذكر األحكام املتعلقة باإلمامة، وافتتح هذا الباب   :                       يقول الشيخ رمحه اهللا تعاىل

                                                
 ).١٢٣٣( صحيح البخاري )١(
 ).١٠٤٤(حتقيق املشكاة ). ١٢٦٧(أبو داود .  صحيح)٢(
 .بنحوه) ٥٩٧( صحيح البخاري )٣(
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ّبحديث أيب مسعود البدري أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ّ                                                ّ                                يـؤم القـوم أقـرؤهم لكتـاب اهللا؛ فـإن  «  :      قالّ
َّكانوا يف القراءة سواء؛ فأعلمهم بالسنة؛ فإن كانوا يف السنة سواء؛ فأقدمهم هجرة، وال يؤمن الرجل يف بيتـه  ُّ َُّ ُ َّ َّ                                                                                                 َّ ُّ َُّ ُ َّ َّ

  :                                    هذا احلديث أتى به املصنف ويدل عىل أمر)١( »                         وال جيلس عىل مكرمته إال بإذنه
                                                           باإلمامة، يف هذا احلديث أن أوىل الناس باإلمامة أقـرؤهم لكتـاب اهللا،                 من هو أوىل الناس   :          األمر األول

                                                                                           وجيب أن نعرف ما املراد بكون املرء أقرأ لكتاب اهللا، فليس املقصود بكونه أقرأ لكتـاب اهللا أن يكـون أنـدى 
َصوتا؛ ليس هذا املقصود، وليس املقصود أيضا أن يكون عىل سبيل اإلطالق أحفظ لكتاب اهللا، وإنام ً ً                                                                                َ ً        يقـصد ً

ً                                                            ًاملقصود باألقرأ لكتـاب اهللا األعلـم بإعرابـه، بمعنـى الـذي ينطقـه نطقـا   :                             الفقهاء من ذلك أمور، فيقولون
ًصحيحا فال خيطئ يف خمرج من خمارج احلروف فينطق اجليم جيام، وينطق الزاي زايا وينطق القاف قافا وغري  ً ًً                                                                                       ً ً ًً

  .   ذلك
ُوبناء عىل ذلك فلو أن اثنني اجتمعا أحدمها خيطئ يف ً                                           ُ ً احلروف نطقا ولكنه أكثر حفظا من األخر فنقـولً ً ُ                                         ً ً ُ :  

  -                                      وليس القصد بـاإلعراب؛ لـيس املبتـدأ واخلـرب -                                               إن اآلخر الذي هو أقل منه حفظا لكنه أعلم باإلعراب 
ّوإنام أقصد باإلعراب أي االفصاح بالكالم كام قال أبو بكر الصديق ريض اهللا عنه بعد وفـاة النبـي صـىل اهللا  ّ َّ                                                                                        ّ ّ َّ

ًي انطقوه نطقا صحيحا أ)٢( »                         أهيا املسلمون أعربوا القرآن «   :ّ         ّعليه وسلم ً                    ً ً.  
          ال تـصح صـالة   : ً                                                                    ًاذا األقرأ لكتاب اهللا تعاىل هو الذي يأيت باحلروف صـحيحة، ولـذلك يقـول الفقهـاء

                                                                                         الفئفاء وال التئتاء وال من يرتك بعض احلروف، بل إهنم ذكروا أن يف الفاحتة إحدى عرشة شـدة أو تـشديدة؛ 
                                                                      منها بطلت صالته ألن الشدة حرف يعني حرفان أحدمها سـاكن واألخـر متحـرك ولـذلك ً            ً من ترك واحدة
   . ً          ً سمي تشديدا

ًإذا األقرأ لكتاب اهللا أوال املراد به من كان عاملا باإلعراب ًً                                                   ً ًً .   
ٌ                                                      ٌالذي يكون أعلم بضبط قراءته، وهي مستحبة؛ التي قال رسول   :                                      األمر الثاين يف التقييم لكونه أقرأ قالوا

                                                
 ).٦٧٣( صحيح مسلم )١(
  )).٣/١٦١/٢ (" الفوائد"خرجه أبو عيل الصواف يف ضعيف، أ): (١٣٤٤(ّ                                   قال الشيخ االلباين رمحه اهللا يف الضعيفة .  ضعيف)٢(

 .وهو من رواية عبد اهللا بن مسعود، ومل أعثر عليه من رواية أيب بكر ريض اهللا عنهام
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ّ واملراد بضبط القراءة هو علم التجويد، وقد أمـر بـه النبـي )١( »                  اقرؤوا بلحون العرب «  : ّ          ّ عليه وسلمّ     ّصىل اهللا َّ                                                      ّ َّ
ّصىل اهللا عليه وسلم يف قوله  ّ                       ّ ً                                        ً فإن حلون العرب هي التجويد، وبناء عىل ذلـك  »                         اقرؤوا القرآن بلحون العرب «ّ
ًي يمـد مـدا زائـدا ال متنعـه قواعـد                               هناك شخص ال جييده فيلحن فيـه كالـذ   :                         فإن الذي ال جييده عىل نوعني ً                             ً ً

ً                                                                        ًأخطأ خطأ، أو حلن يف القراءة وسنتكلم عن اللحن بعد قليل، هذا هو األمـر الثـاين،   :                      اإلقراء فإننا هذا نقول
ًاألكثر حفظا، إذا األقرأ لكتاب اهللا هبذا الرتتيب، األقرأ  :                 يليه األمر الثالث ً                                                ً                         األعلم بـاإلعراب، ثـم األعلـم   : ً

   . ً                                   ً حلون العرب أو التجويد، ثم األكثر حفظا                 بضبط القراءة وهو 
ً                                                                                           ًوليس املراد باألقرأ لكتاب اهللا األكثر حفظا وإنام هبذا الرتتيب، إن استويا يف األول نظرنا يف الثـاين فـإذا 

     ، مـا -ً                                               ً بناء عىل أن هذه األمور الثالثة هي األهـم يف القـراءة -                                         استويا يف الثاين نظرنا يف الثالث هبذا الرتتيب 
            الرتتيل وإنـام   :                                                                           لك ال عربة به، نداوة الصوت ليست هي املقصود هبا األقرأ باتفاق أهل العلم، ما نقول     عدا ذ
ً                                                                                    ًالقراءة عن طريق املقامات هذا ليس من األقرأ بل قد يكـون مـذموما، ولـذلك تتـابع كـالم الفقهـاء   :     نقول

           ا ذلك، فقـد ّ                       ّ بل إن علامء القراءة ذمو-  ء                 وهي أحلان الغنا-ّ                                           ّرمحهم اهللا تعاىل عىل ذم من يقرأ القرآن باملقامات 
ّ                                                                                            ّنقل ابن الناظم وهو ابن ابن اجلزري يف رشح نظم أبيه وهو مطبوع أن أبـاه قـد ذم القـراءة باملقامـات وهنـى 
                                                                                                 عنها، فدل عىل أن علامء القراءة والفقهاء متفقون عىل أن القراءة باملقامات ملن قصد القراءة هبـا هبـذه اهليئـة؛ 

   . ً                   ًقراءة لكونه عاملا هبا                                        فإنه مذموم، ولألسف اآلن أصبح الشخص يقدم لل
َّ سواء فأعلمهم بالسنة، املـراد بالـسنة هـو -                                  أي باعتبار األمور الثالثة السابقة –                   فإن كانوا بالقراءة   :    قال َُّّ ُ                                      َّ َُّّ ُ

َّإن املقصود بالفقه أي فقه الصالة، فأعلمهم بالسنة هو أعلمهم بأحكام الصالة، ومن   :                     الفقه، ويقول الفقهاء ُّ                                                                          َّ ُّ
َفة األركان والواجبات والسنن ومعرفة أحكام سجود السهو؛ فإن كثري مـن األئمـة ّ                   ّأهم أحكام الصالة معر ُّ                                                                     َ ُّ

ّ                                                                                       ّعندما حيدث يشء ينوبه يف الصالة يكون من خطأ الذين خلفه اليشء الكثري مع أنه جيب عليه هو أن يصحح 
  ن                                                                                   هذه األمور متى يكون سجود السهو وهل فيه سجود أو ال ونحو ذلك من املسائل ولـذلك جيـب أن يكـو

َّأعلم بالسنة ُّ           َّ ُّ .   
َّفإن كانوا يف السنة سواء فأقدمهم هجرة، وهذا إنام كان يف الزمان األول حتـى فـتح اهللا عـز وجـل   :    قال َّ َّ ُّ                                                                                  َّ َّ َّ ُّ

                                                
 ).١٠٦٧(ضعيف اجلامع ). ٧٢٢٣(الطرباين يف األوسط .  ضعيف)١(
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 ١٩١

ّلنبيه مكة، فقال النبي صىل اهللا عليه وسلم ّ ّ َّ ّ                                     ّ ّ ّ َّ                                      ولذا فإن الفقهـاء ال يـذكرون اهلجـرة ألن  »                ال هجرة بعد الفتح «  : ّ
   .            حكمها ارتفع

ّوقول النبي ص َّ            ّ ّىل اهللا عليه وسلم َّ ّ               ّ َاليؤمن الرجل الرجل يف بيته، وال جيلس عىل تكرمته إال بإذنـه «ّ ُ ّ ُ َ                                                   َ ُ ّ ُ       هـذا  »َ
                                                                                         يدل عىل أن أوىل الناس باإلمامة صاحب السلطان، إما يف بيته فهو الـذي يتقـدم النـاس إن وجـد فيـه احلـد 

ًاألدنى من حسن القراءة، وإن كان إمام حي فهو أوىل من غريه، وإن كان واليـا ٍّ ُ                                                                    ً ٍّ                        للمـسلمني فإنـه يقـدم عـىل ُ
ٍ أن مـن تقـدم فـصىل يف مـسجد -                  وهذ مشهور املـذهب -                                          غريه، بل إن الفقهاء رمحهم اهللا يقولون من تقدم  ّ                       ٍ ّ

َوال يـؤمن الرجـل الرجـل يف بيتـه وال يف  «ِ                                                     ِبدون إذن إمامه الراتب فصالته باطلـة؛ ألنـه داخـل يف النهـي،  ُ ّ ُ َ                                َ ُ ّ ُ َ
ًإما أن يأذن إذنا نصيا بأن   : ِ                                   ِطان فال جيوز أن يتقدم إال بإذنه، قالوا                               فدل عىل إن اإلمام الراتب هذا سل »      سلطانه ً                          ً ً
ًيا فالن صل عني أو إذا تأخرت فصلوا عني، أو عرفيا مثل املعروف عندنا أن اإلمام إذا تـأخر   :     يقول ُ ّ ّ                                                                                  ً ُ ّ ً      ً بنـاء -ّ

          أحدهم ألجل                                         أن اإلمام يتأخر فرتة جاز للمسلمني أن يصيل -                                    عىل توجيهات الوزارة يف الشؤون اإلسالمية 
   .              توقيت زمن معني

      هـذا )١( »                          فليؤذن أحدكام وليؤمكام أكربكام «ّ                                          ّوقال ملالك ابن احلويرث وصاحبه إذا حرضت الصالة   :    قال
   .                                               يدلنا عىل أهنم إذا استووا فيام سبق فإنه يقدم األكرب

َّإن األرشف يقدم عىل األكرب، ملا ذكروا ما سـبق قـالوا  :               الفقهاء يقولون ُ                                           َّ            دم عـىل األكـرب           إن األرشف يقـ  : ُ
ّإما رشف السلطان وهذا سـبق اإلشـارة بـه يف احلـديث وال يـؤمن بـسلطانه إال   :                   وقصدهم باألرشف اثنان ّ                                                             ّ ّ

ً                                                                                          ًبإذنه، النوع الثاين من الرشف كونه قرشيا، فقط الرشف خاص بقريش دونام عداهم من قبائل، فـإذا اجتمـع 
ُ                                        ُجرة وليس أحدهم ذا سـلطان فإنـه يقـدم القـريش                                                     اثنان واستووا يف القراءة واستووا يف الفقه واستووا يف اهل

ّعىل غريه لقول النبي صىل اهللا عليه وسلم  ّ ّ َّ                                  ّ ّ ّ ُقدموا قريشا وال تقدموه «َّ َّ َ َّ ً                     ُ َّ َ َّ                                  فإن استووا يف ذلك كله فإنه يقـدم )٢( » اً
ًاألكرب سنا للقاعدة التي ذكرناها قبل أنه يكون التقدير ليس من باب املنازعـة وإنـام التقـدير لألكـرب وعـدم  ّ ِ                                                                                             ً ّ ِ

    ).               كلمة غري مفهومة (     وجود 

                                                
 ).٦٣٠( صحيح البخاري )١(
 .وعزاه للطرباين) ٤٣٨٢(صححه الشيخ األلباين رمحه اهللا يف صحيح اجلامع )٢(
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 ١٩٢

ًوكانت قراءهتام متقاربة أي متساوية، طبعا مل يعرب باملتساوية ألن ضبط التـساوي صـعب جـدا ألن   :    قال ً                                                                                ً ً
   . ً                                              ًهذه أمور دقيقة جدا ال يمكن أن حيكم بالتساوي فيها

ّ                                                                         ّوال تصح الصالة خلف من صالته فاسدة، من صالته فاسدة مثل من يصيل وهـو غـري متوضـأ أو   :    قال
   . ٍ                                         ٍوهو حامل لنجاسة ونحو ذلك فهؤالء صالهتم فاسدة

ّإال من مل يعلم حدث نفسه ومل يعلمه املأمومون حتى سلم؛ فإنه يعيد وحده، نحـن قلنـا  :    قال َ َ َ                                                                         ّ َ َ        أول يشء   : َ
                    واضـحة هـذه، وعنـدنا  »                             ال يقبل اهللا صالة أحدكم حتـى يتوضـأ «ٌ                               ٌأن الذي يصيل وهو حمدث صالته باطلة 

                        إذا بطلت صـالة اإلمـام بطلـت   :               وعندنا قاعدة-                        لرتتيب ألن عندنا ثالث حاالت                  نريد أن نفهم با-      قاعدة 
                                                                                        صالة املأمومني، هذه قاعدة عند مجاهري أهل العلم وهي قاعدة يف املذهب، مادام صالة اإلمام بطلت لكونه 

ُ           ُ يستثنى مـن ً                                                                              ًكان حمدثا عىل القاعدة هل تبطل صالة املأمومني؟ نعم عىل القاعدة عىل األصل أهنا تبطل، وإنام
                 وهـي التـي ذكرهـا -                        وسـأذكر اإلمجـاع بعـد قليـل -                                          ذلك حالة واحدة، ألن هذه احلالة يف معنى اإلمجـاع 

ُمن مل يعلم حدث نفسه ومل يعلم املأمومون خلفه أنه حمدث حتى انتهت الصالة؛ فإنه يعيـد وحـده   :      املصنف ّ َ َِ ِْ ُ َ َ                                                                                 ُ ّ َ َِ ِْ ُ َ َ
                                            من الصحابة وغريهم صلوا بالناس ثم بعد انفتاهلم                   وعثامن وعيل وغريهم )١(                         وال يعيدون، ألنه ثبت أن عمر

ّمن الصلوات وجدوا يف ثياهبم أثر احتالم، أي أنه مل يكن عاملا بكونـه حمـدثا فأعـادوا الـصالة وحـدهم ومل  ً ً                                                                                        ّ ً ً
                                                                                           يأمروا من كان خلفهم بإعادهتا وهؤالء ثالثة من اخللفاء الراشدين فدل عىل أنه إمجـاع بـل إنـه يكـاد يكـون 

   .           فنا الصورةً            ًإمجاع، إذا عر
ً                                                                                       ًمادام عرفنا االستثناء؛ لنذكر كامل الصور األخرى، إذا أول صورة التي ذكرها املصنف مـا هـي؟ أن ال 

ّ ويستمر علمه حتى انفتالـه مـن الـصالة؛ أي انتهائـه مـن الـصالة، هـذه قلنـا-ّ               ّ حتى قبل الصالة -     يعلم  ّ                                                                ّ ّ :  
   .        مستثناة

ًنـاء صـالته يعلـم بحدثـه؛ يعلـم أنـه كـان حمـدثا رأى أثـر ّ                          ّأن ال يعلم قبل الصالة، ويف أث  :              احلالة الثانية ِ َ َ                                               ً ِ َ َ
ّاالحتالم مثال ماذا نقول؟ باطلة الصالة، ال يستخلف  ً                                            ّ                                          سنذكر االستخالف بعد قليل بعـدما ننـاقش هـذه -ً

  .                                                  يا ناس صالتنا باطلة؛ أعيدوا صالتكم هذه احلالة الثانية  :             ينفتل يقول-       املسألة 
                                                

 ).٥٣٣(اإلرواء ). ٣٦٤٨(عبد الرزاق .  صحيح)١(
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 ١٩٣

َإذا علم قبل ا  :              احلالة الثالثة ِ َ             َ ِ ّلصالة ودخل يف الصالة وهو عامل متعمد ماذا نقول؟ صالته باطلـة وصـالة َ ّ                                                           ّ ّ
   .                         من خلفه باطلة ال شك يف ذلك

ُأن يكون قد علم قبل الصالة ثم نيس، وهذا يتصور يف احلدث عنـدما يـذهب الـشخص   :              احلالة الرابعة ّ َ ِ َ                                                                   ُ ّ َ ِ َ
َلدورة املياه يقيض حاجته فهنا علم باحلدث ثم نيس أنه حمدث فذهب إىل  ِ َ                                                           َ ِ ّالصالة وصىل بالناس، فاملذهب أن َ ّ                            ّ ّ

  :      نعيدهم  .                                          صالته وصالة من خلفه باطلة، واضح الصور األربع
ّمل يعلم قبل الصالة، ما علم أنه حمدث واستمر عدم علمه إىل ما بعد الصالة، فهـذه   :     نقول  :           احلالة األوىل ُ َِ                                                                       ّ ُ َِ

                             تالم، أو رجل رأى أثر البول وال ّ                                                             ّحكي إمجاعا أنه تصح صالته مثل عمر وعثامن وعيل ملا صلوا رأوا أثر االح
   .                                                                      يعلم أنه قد تبول، هذا مل يعلم أنه قد تبول أو أنه قد احتلم هذا تصح صالته

ّأن ال يعلم إال يف أثناء الصالة، مل يكن عاملا قبل الصالة واكتشف يف أثناء الصالة ألنه نظـر   :              احلالة الثانية ّ ًّ                                                                              ّ ّ ًّ
                             ال يقبـل اهللا صـالة أحـدكم إذا أحـدث  «                 ل هذا بطلت صالته،                                         يف ثوبه فوجد أثر البول أو أثر االحتالم، نقو

   .                                  استثنيت تلك الصورة إلمجاع الصحابة »         حتى يتوضأ
ًأن يعلم قبل الصالة ويتعمد الصالة، هذا واضح جدا أهنا صالة باطلة ألنه تعمد أن يصيل   :              احلالة الثالثة ّ ّ                                                                           ً ّ ّ

ّبالناس حمدثا متعمدا، ولو علم يف أثناء الصالة واستمر ن ِ َ ً                                                  ّ ِ َ ّ                                      ّفس احلكم باطلـة الـصالة مـع اإلثـم، ال جيـوز أن ً
                            جيـب عليـك إذا أحـدثت أن ختـرج مـن   :                          أن املأموم؛ الفقهاء يقولون  :                                يصيل الواحد، أنا قلت لكم يوم أمس

ً                                               ًإنوي أنك لست يف صالة فتجعل صالتك كلهـا اسـتغفارا ألن   : ّ                                    ّالصالة إال أن تستحي، فإذا استحيت قالوا
   . ّ                                                       ّركع وتسجد وترفع وأنت مل تفعل رشط الصالة أو مل يوجد رشط الصالة                          هذا من نوع االستحقار؛ أنك ت

ّهي املهمة عندي، وهو أن يعلم أنه حمدث قبل الـصالة ثـم ينـسى وهـذا هـو الغالـب،   :            احلالة األخرية ٌ                                                                     ّ ٌ
ّأغلب الناس هو النوع الرابع، يعني يعلم أنه حمدث قبل الصالة ثم ينسى وال يتـذكر إال يف أثنـاء الـصالة أو  ّ                                                                                             ّ ّ

ّ سواء تذكر يف أثناء الصالة أو تذكر بعدها فالصالة عندهم باطلة -                   كلها واحدة عندهم -               تذكر بعد الصالة  ّ                                                          ّ ّ
   . ُ                                           ُيا مجاعة أنا صليت بكم وأنا حمدث فأعيدوا الصالة  :                        جيب أن يذهب للجامعة ويقول

  يف ُ                                                                         ُهذه هي مسالة االستخالف، ينبني عليها االستخالف، من أحـدث يف صـالته أو مـن أحـدث قبـل 
              إن صـالته مـاذا؟   : ّ                                                                     ّصالته ثم انتبه يف صالته؛ من أحدث قبل الصالة ثم نـيس وتـذكر يف أثنـاء صـالته قلنـا
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            صالته باطلة؛
ً                                                                                   ًإذا ال يستخلف هذا قول فقهاء املذهب وهـو قـول اجلمهـور، ال تقـول الروايـة الثانيـة يف املـذهب، ال 

ّ                                    ّيدوا الـصالة، وهـذه هـي التـي فعلهـا إمـام ّ                                                   ّيستخلف، فيجب عليه أن يقطع الصالة ويأمر املأمومني أن يع
ّاملسجد النبوي جزاه اهللا اخلري، فالذي فعله صحيح عندما قطع الصالة وفعله صحيح مئـة باملئـة ألن حدثـه  ّ                                                                                       ّ ّ
ًكان متى قبل الصالة، ما يف استخالف هنا، إذا الصورة الثانية والثالثة الرابعة كلها ال يستخلف، حتى الـذي  ّ                                                                                                ً ّ

ّشف وعلم يف أثناء الصالة فنقول                 مل يعلم باحلدث واكت َ ِ َ                           ّ َ ِ ّ                                    ّيقطع الصالة، ال يستخلف، ال يـرشع االسـتخالف   : َ
ّ                                                                                  ّإال يف موضع واحد وهو إذا أحدث يف أثناء الصالة فقـط، االسـتخالف متـى يكـون؟ إذا أحـدث يف أثنـاء 

ّالصالة ألن الصالة األوىل قبل احلدث صحيحة فإذا أحدث خيرج مادام يف نفس الـركن مل ينتقـل إىل ّ                                                                             ّ         الـركن ّ
َّالذي بعده وجيعل شخصا آخر ينوب عنه، هذا الذي وردت فيه الـسنة، فالفقهـاء يقولـون ُّ ً                                                                          َّ ُّ             ال يكـون هنـاك   : ً

ًاستخالف إال ملن أحدث أثناء الصالة؛ بخالف الذي أحدث قبل الصالة أو كان عاملا فنسيه أو مل يعلمـه إال  ّ ّ                                                                                        ً ّ ّ
  .ّ                           ّيف أثناء الصالة فإنه ال استخالف

   .                                 ه وما عدا ذلك يعيد اإلمام واملأموم              فإنه يعيد لوحد  :    قال
ّوال تصح خلف تارك ركن، الذي يرتك ركنا من أركان الصالة له حالتان  :    قال ً ٍ                                                           ّ ً                    إمـا أن يكـون قـد تـرك   : ٍ

ًركنا متأوال بناء عىل أنه يرى هذا األمر ليس ركنا، مثل بعض الفقهاء يرى عىل سبيل املثال أن قـراءة الفاحتـة  ً ً                                                                                                ً ً ً
َّليست ركنا وإنام هي سن ُ                     َّ                                                                      ة لإلمام واملنفرد واجلميع، من الفقهاء من يـرى ذلـك، ومـن الفقهـاء مـن يـرى أن ُ

ًالصالة عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم ليست ركنا وال واجبا  ّ ّ ّ َّ ّ                                                  ً ّ ّ ّ َّ                 املـصنف يـرى أهنـا -                   مثل ما رأى املـصنف -ّ
ًواجبة، واملذهب أهنا ركن يرون أهنا سنة وهذا قول اجلمهور، فهذا ترك ركنا متأوال ف ً ّ ُ                                                                         ً ً ّ                      هذه باتفاق أهل العلـم ُ

ًأن الصالة خلفه تصح، طبعا متأوال التأول املقبول؛ ما يأتيني بقول مبتدع ويأخذه، ال، يرتك ركنا متأوال بناء  َُ َ ً ً ّ                                                                                                 ً َُ َ ً ً ّ
   .             عىل تأول صحيح

ّاحلالة الثانية من الذي ترك ركنا هو الذي تركه متعمدا، إذا تركه متعمدا فهذا ال تـصح الـصالة خلفـه،  ً ً ً                                                                                           ّ ً ً ً
  .                                     القيام مع القدرة أو غري ذلك فإنه ال يصح          كالذي يرتك 

ٍوال تصح خلف تارك ركن كالذي يصيل جالسا أو يصيل إيامء لعجز أو غريه، قـال  :    قال ً ً ٍ                                                                ٍ ً ً             إال إمـام احلـي   : ٍ



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ١٩٥

ًإذا صىل جالسا ملرض يرجى برؤه فإهنم يصلون وراءه جلوسا إال أن يبتدئها قـائام ثـم يعتـل فـيجلس فـإهنم  ٍ ً ّ                                                                                        ً ٍ ً ّ
   .            يتمون قياما
ً                                                 ًال جيوز أن تصيل خلف رجل يصيل جالسا ولو كان معـذورا، ال   :                         ملة األوىل يقول املؤلف فيها  اجل  :     نقول

ًجيوز أن تصيل خلف املريض أبدا إال شخصا واحدا هو الذي جيوز أن تصيل خلفه إذا صىل جالسا وهو إمـام  ًّ                                                                                      ً ًّ
ًاحلي ألن له سلطانا فيقدم عىل غريه برشط أن يكون مرضه يرجى بـرؤه، وبنـاء عـىل ذ ً                                                                    ً               لـك فـإن مـن يـصيل ً

َجالسا ملرض أو كان مقيدا ال يصح أن يؤم غريه، ال جيوز أن يؤم بغريه ألنه ال يستطيع أن يأيت بـركن القيـام،  َّ ُُ َ ً ً                                                                                            َ َّ ُُ َ ً ً
ّوسيأيت أمثلة بعد قليل ملن ترك ركن، إذا عرفنا املستثنى الذي جيوز الصالة خلفـه إذا تـرك القيـام مـن هـو؟  ً                                                                                             ّ ً

ًال جيوز أن تقدم شخصا عاجزا عن القيام أو عن السجود أو عـن الركـوع                              فقط إمام احلي وما عداه ال جيوز،  ً ِّ ُ                                                             ً ً ِّ ُ
ًأو مقيدا فتجعله إماما لك مع قدرتك عليه إال أن تكون مثله، إذا هذا هو املستثنى الوحيد، إذا بـرشطني ً ً                                                                                           ً ً    أن   : ً

   .                                 يكون إمام احلي وأن يكون يرجى برؤه
                                       تان، وهاتان احلالتان أخـذنامها مـن اجلمـع بـني ّ                                              ّطيب إذا صىل إمام احلي الذي يرجى برؤه نقول له حال

   :             أرشح احلالتني-                      وسأذكر احلديثني بعدما -      حديثني 
ًإن هذا اإلمام إذا افتتح الصالة جالسا   :     نقول  :           احلالة األوىل ّ                                   ً               فـإن املـأمومني -                   يعني كرب وهـو جـالس -ّ

   . ً                          ًخلفه يصلون جلوسا، هذه حالة
ّم قائام ثم جلس، يكون قادرا عىل أول الصالة ثم جلس، فهنا يـصيل ّ                  ّإذا كرب تكبرية اإلحرا  :              احلالة الثانية ً                                                        ّ ً

ًاملأمومون خلفه قياما؛ ال يصلون جلوسا، ما الدليل عىل هذا التقسيم؟ نقول ً                                                                  ً ً                    ًمجعـا بـني حـديثني، احلـديث   : ً
ّاألول قال النبي صىل اهللا عليه وسلم ّ ّ َّ                              ّ ّ ّ ِإنام جعل اإلمام ليؤتم به «  : َّ ُ                      ِ ًىل جالـسا       فـإذا صـ «  :                  يف آخر احلديث قـال »ُ ّ        ً ّ

ً فدلنا ذلك عىل أن املأمومني مجيعا يصلون جلوسا إذا افتتح اإلمام الصالة هبم جالسا، لكـن  »ً           ً فصلوا جلوسا ّ                                                                              ً ّ
ّإذا افتتحها قائام فيصلون قياما ألن النبي صىل اهللا عليه وسلم   :     نقول ّ ّ َّ ً ً                                                       ّ ّ ّ َّ ً ّ                 ّ تقدم بالناس فـصىل -             يف مرض موته -ً

ّهبم أبو بكر، فجاء النبي صىل اهللا ع ّ َّ                              ّ ّ ّليه وسلم يشق الصفوف فصىل بجانب أيب بكر فكان أبو بكر يأتم بـالنبي َّ َّ ّ ّ                                                              ّ َّ ّ ّ
ّصىل اهللا عليه وسلم والناس يأمتون بأيب بكر، يقول ّ                                          ّ ّوهذه خاصة بالنبي صىل اهللا عليـه وسـلم وهـو وجـود   : ّ ّ ّ َّ                                          ّ ّ ّ َّ

َّإمامني، وبناء عىل ذلك افتتحت الصالة بأيب بكر وكان قائام، ثم تغري اإلمـام فأصـبح الن ّ ًً ّ                                                                           َّ ّ ًً ّبـي صـىل اهللا عليـه ّ ّ              ّ ّ
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ًوسلم، وافتتح الناس الصالة قائمني وأصبح اإلمام جالسا فـصلوا قـائمني بعـد ذلـك، اجلمـع بـني هـذين  ّ ّ                                                                                   ً ّ ّ
ٌ                                                                                  ٌاحلديثني أوىل من القول بأن قصة أيب بكـر ناسـخة للحـديث األول، فـإن إعـامل احلـديثني أوىل مـن إعـامل 

ّأحدمها، إذا العربة بابتداء الصالة وافتتاحها بالتك ً                                              ّ   .  بريً
ّإال إمام احلي إذا صىل جالسا بمرض ال يرجى برؤه، هـذه اجلملـة معناهـا أهنـا ال تـصح الـصالة   :      قال ً ّ                                                                            ّ ً ّ

ّخلف العاجز عن ركن من األركان كالقيام والركوع والسجود أو كان مقيدا ونحو ذلـك ال يـصح الـصالة  ً                                                                                      ّ ً
                                       مام احلي ويرجى برؤه، واحلالة الثانية إذا                        ذكر املصنف هنا أنه كان إ  :           احلالة األوىل  : ً                      ًخلفة ابتداء إال يف حالتني

   .                            كان الذي خلفه مثله فإنه جيوز
ً إذا ابتدأ الصالة جالسا، قـال-ً                   ً وكانوا أصحاء طبعا -ً                       ًفإهنم يصلون وراءه جلوسا   :    قال ّ                           ً               إال أن يبتـدئها   : ّ

ًقائام ثم يعتل فيجلس فإهنم يأمتون قياما حلديث قصة أيب بكر ً                                                   ً ً .   
ّرأة، إمامة املرأة ال تصح ملا جاء من حديث جابر من هني النبي صـىل اهللا عليـه                 وال تصح اإلمامة امل  :    قال ّ َّ َ                                                                  ّ ّ َّ َ

   .                                                                  ، وإنام تصح إمامة املرأة للنساء فقط وتكون وسطهن وال أذان هلم وال إقامة)١(ّ                        ّوسلم أن تؤم املرأة الرجال
           الـصحابة جيـب           كـل أثـر عـن   :                    ألن احلنابلة يقولـون-                                وهذه يف احلقيقة من مفردات املذهب -        الفقهاء 

ّإنه ثبت عن بعض نساء النبي صىل اهللا عليه وسـلم أهنـن أممـن   :                                   إعامله إن أمكن إعامل هذا األثر، قالوا ّ ّ َّ                                                  ّ ّ ّ      أي -َّ
                                 جيوز أن تكـون املـرأة إمامـا للرجـال يف   :                                           أممن ببعض الرجال، الفقهاء محلوا ذلك وقالوا-             أصبحن إمامات 
                                                  د خلفها من حيسن القراءة فإنه جيوز أن تـؤم الرجـال ألنـه                                يف النافلة إذا كانت األقرأ وال يوج  :          موضع واحد

ًثبت عن اثنتني من نساء النبي صىل اهللا عليه وسلم أهنن فعلن ذلك فقط، يعني هي عندها إخواهنا مـثال وال  ّ ّ ّ َّ                                                                                         ً ّ ّ ّ َّ
                                                                                     أحد جييد القراءة إال هي فتكون هي األقرأ فتجوز أن تؤمهم، وهـل تـصيل أمـامهم أو وسـطهم؟ خلفهـم، 

              انتبه ال جيوز -                            متى يكون اإلمام خلف املأمومني؟   :                                        وضع الوحيد الذي يلغي فيه الفقهاء يقولون          وهذا هو امل
                                                         ال جيوز للمـرأة أن تـؤم الرجـال يف فريـضة أو يف نافلـة إن كـانوا -                                  ويكاد أن يكون إمجاعا؛ بل يكون إمجاع 

ًحيسنون القراءة، ال يقرؤون الذين خلفها، وهذا نادر جدا خـصوصا يف هـذا الز ً                                                                  ً                      مـان وإنـام وجـد يف العهـد ً
   .                األول لعهد اإلسالم

                                                
 ).٦٣٨٦(ضعيف اجلامع ). ١٠٨١(ابن ماجه .  ضعيف)١(
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َوال من به سلس بول، أي من به سلس بول لغريه، وكذلك من بـه حـدث دائـم كاسـتطالق ريـح   :    قال َ                                                                          َ َ
   .                                                 إن سلس البول ال ينقض الوضوء لكنه أخف طهارة من غريه  :                                  وغريه ألنه هو طاهر، والفقهاء يقولون

ُواألمي الذي ال حيسن الفاحتة أو   :    قال ّ                           ُ ّخيل بحرف منها إال بمثلهم، هذه قولهّ ُ                                ّ ً                      ً إال بمثلهم؛ تعود إىل أوال   : ُ
ًانظر ترجع لألول، إذا من ترك ركنا عاجزا عنه إال بمثله؛ جيـوز، هـذا واحـد،   ) ٍ                   ٍ وال تصح خلف تارك ركن ( ً ً                                                                   ً ً ً

         الفاحتـة ُ                                                                                      ُوإمامة املرأة إال بمثلها، تصح إمامة املرأة باملرأة، ومن به سلس بول بمثله، واألمي الـذي ال حيـسن
   .                          بمثله، والذي خيل بحرف منها

ًالذي يلحن بـالقراءة حلنـا جليـا، واملـراد بـاللحن اجلـيل عنـد   :                                     طيب انتبه معي هنا، املراد باألمي قالوا ً                                                   ً ً
ُ                                                                                              ُالفقهاء يقصدون به معنى غري املعنى اجليل عند علامء القراءة، فاللحن اجليل عند الفقهاء هو اخلطأ الذي حييل 

                                                                       و اللحن اجليل، وأما اللحن اخلفي فهو اخلطأ يف اإلعراب وليس اخلطأ يف حلـون التجويـد                 املعنى فقط، هذا ه
   . ُ                                               ُوإنام اخلطأ يف اإلعراب، اخلطأ باإلعراب بام ال حييل املعنى

     إيـاك    : (   قـال  ) ُ                     ُإياك نعبد وإياك نـستعني   : (                                 إياك نعبد وإياك نستعني بدل ما يقول  : ً                    ًوعليه لو أن امرئ قال
                        يال للمعنـى فتـصح يف الـصالة، ُ                                           ُ ووصل فسكن حرف الدال يرون أن هذا ليس حلنا حمـ )ْ                ْنعبد وإياك نستعني

    هـذا   :                          موجود عند بعض الناس، يقـول  ) َ                َاحلمد هللا رب العاملني   : (   قال  ) ُ                ُاحلمد هللا رب العلمني   : (           بدل ما يقول
ُليس حلنا حميال يف الصالة، لكن هذا رجل يقدم غـريه األقـرأ لكـن الـصالة خلفـه صـحيحة مل ي ّ ُ ُّ                                                                         ُ ّ ُ         غـري معنـى ُّ

ًالصالة، لكن بدال من السالف الذي حييل املعنى بدل من أن يقول ّ                                                      ً   ) ِ    ِإيـاك (   كـرس   ) ُ                     ُإياك نعبد وإياك نستعني   : (ّ
ًال جيوز هذا، فيحيل املعنى، فالصالة خلفه باطلة ال جتوز، إذا عندهم اللحن اجلـيل هـو الـذي حييـل   :      فنقول ّ                                                                                 ً ّ

   . ّ                    ّاملعنى ويغريه هذا واحد
ً                                                          ً اللحن اجليل هو اإلخالل بحـرف، إذا اإلخـالل بحـرف؛ ألن القـرآن إسـقاط         عندهم من  :           األمر الثاين

                                            يف الفاحتة كام قلت لكم إحدى عـرشة تـشديدة، مـن تـرك   : ٍ                                       ٍحرف منه ال جيوز وخاصة بالفاحتة، ولذلك قلنا
ٌواحدة من هذه التشديدات بطلت الصالة ألنه ترك حرفا، مل يقرأ الفاحتة كاملة ولذلك لو قال امرئ بدل  ً ّ                                                                                          ٌ ً    من ّ

ّ                ّالصالة باطلة ألنك   :                    جعلها مستحالة، نقول  ) ِ                ِاحلمد هللا رب العاملني   : (   قال  ) ِّ                ِّاحلمد هللا رب العاملني   : (       أن يقول
ًتركت حرفا فلم تقرأ الفاحتة ناقص منها حرف، إذا صالتك غري صحيحة، لكـن الـشيخ إذا كـان وحـده ال  ً                                                                                     ً ً
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                                    ال يصح أن يصيل بالناس، هذا ال يصح أن ُ                                                     ُيستطيع غري ذلك فقد عفي عنه، مثل الذي ال حيسن القراءة لكن
ّيصيل هبم مطلقا وال جيوز أن يصىل خلفه ُ ً                               ّ ُ ً .   

ّإذا قوله ال حيسن الفاحتة أو خيل بحرف منها ملاذا خص الفاحتة ألن الواجب من القراءة هـو الفاحتـة وأن  ٍ ً                                                                                        ّ ٍ ً
ّما زاد هو سنة ُ             ّ ُ .   
ٌ          ٌألهنـا بـدل يف   : ً                        ًتيمام واملأموم متوضأ قالوا                                          وجيوز إئتامم املتوضئ باملتيمم بأن يكون اإلمام م  :           يقول الشيخ
َّكتاب اهللا عز وجل َّ               َّ َّ .   

                   والروايـة الثانيـة -ً                              ً طبعا عىل املـذهب الفقهـاء يتفقـون -                                       الفرق بني اإلمتام باملتيمم وبمن به سلس بول 
       ال فرق؛   :  ل                                                                                     ال فرق، فأنا أذكر لكم الفرق، قد ال تقتنع به الفرق، فقد متيل أنت للرواية الثانية التي تقو  :     تقول

   .                                                   فيصح إمامة من به سلس بول مثل ما يصح اإلئتامم باملتيمم
ّإن املتيمم ترك رشطا من رشوط الصالة إىل بدل، ترك الوضوء إىل بدل وهو التـيمم، بيـنام   :           أهنم يقولون ً                                                                          ّ ً

ُ                                                                                ُمن به سلس بول ترك رشطا وهو احلدث إىل عفو خفف عنه فال يوجد هناك بدل، فلـذلك ال يـصىل خلـف 
ّسلس بول بخالف املتيمم فإنه يصىل خلفه      من به  ُ                                 ّ ُ .   

َ                                                                          َواملفرتض باملتنفل، اختيار املصنف أنه جيوز أن يصيل املفرتض باملتنفل ملـا ثبـت أن معـاذا   :           يقول الشيخ
ّوكذلك عمر بن أيب سلمة كانوا يصلون مع النبي صىل اهللا عليه وسلم ثم يذهبون إىل حيهم فيصلون بالناس  ُّ ّ ّ َّ                                                                                          ّ ُّ ّ ّ َّ

  .    فرتاض                                         الناس إنام هي من باب التنفل وليس من باب اال              يصلون، فصالهتم ب
ًطبعا هناك اختالف ألنه هناك رواية يف املذهب قوية جدا عندهم أنه ال يـصح إئـتامم املفـرتض باملتنفـل  ً                                                                                    ً ً

   .               وفيها كالم طويل
        إذا كـان   : ً                                                                         ًوإذا كان املأموم واحدا، بدأ الشيخ اآلن بالتكلم عن موقـف املـأموم مـن إمامـه، قـال  :     يقول

ًاملأموم واحدا وقف عن يمني اإلمام وإن وقف عن يساره أو فذا وحده مل تصح صـالته إال أن تكـون امـرأة  ً                                                                                       ً ً
            إمـا أن يكـون   :                                                                            فتقف وحيدة خلفه، نبدأ اآلن يف موضع املأموم ما هو موضـع املـأموم؟ املـأموم لـه حالتـان

   . ً                               ًواحدا وإما أن يكون أكثر من واحد
  : ً                                                         ًو أن يكون املأموم واحـدا، املـأموم إذا كـان واحـدا فهنـاك موضـعان                              فنبدأ أوال بام قرأته قبل قليل وه
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             ، املوضـع الـذي -ّ                              ّ معنى ال جيوز أي أن الصالة باطلـة -                                         موضع يرشع فيه وقوفه وموضع ال جيوز وقوفه فيه 
                                                                                        يرشع فيه وقوفه أن يكون عن يمني اإلمام وأما إذا كـان املـأموم امـرأة واحـدة فإهنـا تكـون خلـف اإلمـام، 

                                                أن يصيل مع اإلمام أن يصيل عن شامله؛ بطلـت صـالته، أن -ً                      ً إذا كان املأموم واحدا -             الذي ال جيوز      املوضع
ّيكون أمامه أو أن يكون خلفه تبطل الصالة يف كل املواضع الثالث، عـن يـساره ألن النبـي صـىل اهللا عليـه  ّ َّ ّ                                                                                      ّ ّ َّ ّ

ّوسلم ملا صىل معه ابن عباس أخذ برأسه فجعله عن يمينه ّ ّ                                                ّ ّ ّىل معـه جـابر أخـذه وصـىل بـه عـن ّ       ّ، وملـا صـ)١(ّ ّ                          ّ ّ
ّألن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال  )               كلمة غري مفهومة ( ،)٢(     يمينه ّ ّ َّ                            ّ ّ ّ ّ وهنـى النبـي  »                ل اإلمام ليـؤتم بـهِ  ِعُ      ُإنام ج «  : َّ َّ           ّ َّ

ّصىل اهللا عليه وسلم عن التقدم عن اإلمام فدل عىل أنه ال يصح، خلفه ألن النبي صىل اهللا عليه وسـلم هنـى  ّّ ّّ َّ                                                                                      ّ ّّ ّّ َّ
  .ً                                              ً، إذا ثالث مواضع ال جيوز للفرد أن يصيل فيها وال تصح)٣(         خلف الصالة            عن صالة الفذ 

ً                                                                      ًوإذا كان املأموم واحدا وقف عن يمني اإلمام، هذا املوضع الذي يرشع فإن وقف عن   :              هذا قول املؤلف
ّ مل تصح صالته، ألن النبي صىل اهللا عليه وسل-     زد –ً                                        ًيساره أو فذا وحده خلف اإلمام أو عن أمامه  ّ ّ َّ َّ                                     ّ ّ ّ َّ ّ      ّم حـرك َّ
   .                                   ابن عباس فدل عىل أن هذا املوضع ال يصح

  .ً                                                               ًإال أن تكون امرأة فتقف وحيدة خلفه فهنا جتوز وهذه ذكرناها قبل قليل  :    قال
                                                                                       وإن كانوا مجاعة، بدأ اآلن بذكر إذا كانوا مجاعة، نقول اجلامعة هلا ثالث حاالت، إذا كانوا أكثر مـن   :    قال

َّموضع هـو األفـضل وهـو الـسنة، وموضـع هـو   :             س حالة واحدة                                 واحد أي اثنني فأكثر له ثالث حاالت لي ُّ                                  َّ ُّ
   .                           جائز، وموضع ال تصح به الصالة

َّهو السنة وهو األفضل وهـو أن   :                                                           إذا كان املأمومون أكثر من واحد فعندنا ثالث مواضع، املوضع األول ُّ                          َّ ُّ
                 أن يكونـوا كلهـم  :ٌ                                                                     ٌيكونوا خلف اإلمام، املوضع الثاين جائز جيوز ويصح لكنه خالف األفضل وله صورتان

ّعن يمني اإلمام أو يكونوا عن يمينه وعن شامله معا، ودليل ذلك حديث ابن مسعود ريض اهللا عنه أنه صـىل  ً                                                                                        ّ ً
ّهكذا صىل بنا النبـي صـىل   :       وقال)٤(                                                        بعلقمة واألسود النخعيني؛ فجعل أحدمها عن يمينه واآلخر عن شامله ّّ َّ                     ّ ّّ َّ

                                                
 ).٦٩٩( صحيح البخاري )١(
 ).٧٦٦( صحيح مسلم )٢(
 ).٩٤٩(صحيح اجلامع ). ١٠٠٣(ابن ماجه .  صحيح)٣(
 ).٥٣٤( صحيح مسلم )٤(
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ً                                                  ًساره ثالثة، أهم يشء أن يكون اإلمام عـن يمينـه نـاس، إذا ّ                                         ّاهللا عليه وسلم، ولو كان عن يمينه واحد وعن ي
   . ّ                                                           ّاملوضع الذي جيوز أن يصىل فيه عن يمينه فقط أو عن يمينه وعن شامله

                                                          وهو أن يصلوا عن شامله فقط أو أن يصلوا أمامه للنهي أن يتقـدم   :                             املوضع الثالث الذي ال تصح صالته
ّ                                                 ّف منفردا وهذه داخلة باملنفرد، الـذي ال تـصح بـه الـصالة ٌ                                      ٌاملأمومون عىل اإلمام أو أن يصيل فذ خلف الص

                                                                   أن يصلوا فقط عن يساره ال أحد يصيل عن يمينه أو أمامه أو واحد خلف الصف   :                    موضعان وإن شئت ثالثة
َّ وهذا هو الـسنة -ً                                              ًوهذا معنى قول املصنف وإن كانوا مجاعة وقفوا خلفه  ُّ               َّ                            فـإن وقفـوا عـن يمينـه أو عـن -ُّ

   .                                   و اجلائز حلديث ابن مسعود السابق ذكره                جانبيه صح، هذا ه
ًوإن وقفوا قدامه أو عن يساره مل يصح أو كان فذا خلف الصف، وعرفنا الدليل قبل قليل، إذا كان   :    قال َُّ                                                                                       ً َُّ

ّواحدا مل يصحح النبي صىل اهللا عليه وسلم وقوفه عن يمينه فمن باب أوىل ما زاد عن الواحد ّ ّ َّ                                                                              ّ ّ ّ َّ .   
   .                                                     مت معهن يف الصف وسطا، يعني تقوم وسط الصف ال تتقدم علـيهن                        وإن صلت امرأة بالنساء قا  :    قال

                                                                                     وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم، أي يقوم وسطهم، أي ال يتقدم عليهم لكي ال تـرى عورتـه   :    قال
  .ً                                        ًوتنكشف وجوبا عندهم، إن هذا من باب الوجوب

             ومل يعـرف أي -         لـة امـرأة                              اخلنثى هو الذي له آلـة رجـل وآ-                             وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى   :    قال
ً تعرف أي اآللتني مقدمة من أي اآللتني يبول مثال وهكذا -ُ            ُاآللتني مقدمة  ّ ُ ُ                                                ً ّ ُ ُ-.  

                                                                               وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء؛ تقدم الرجال يف الصف، يكونون يف الصف األول، ثم   :    قال
ّالصبيان، ثم اخلناثى، ثم النساء لقول النبي صىل اهللا عليه وسلم  ّ ّ َّ                                                         ّ ّ ّ   )١( »                           يني مـنكم أولـوا األحـالم والنهـى   ليل «َّ

ّولقول النبي صىل اهللا عليه وسلم  ّ ّ َّ                            ّ ّ ّ                بالنسبة لقول )٢( »                                          خري صفوف الرجال أوهلا، وخري صفوف النساء آخرها «َّ
ّالنبي صىل اهللا عليه وسلم  ّ ّ َّ                      ّ ّ ّ َّ                            َّإن النـساء إذا كـن يف املـسجد وال   :                 ، الفقهاء يقولون »                    خري صفوف النساء آخرها «َّ

                                                                        رجال فإن خري الصفوف آخرها، يعني تتأخر، أي أن آخرها هو خري الـصفوف، وأمـا إن                  حائل بينهم وبني ال
ً                                              ً قديام مل يكـن موجـود إىل عهـد قريـب؛ النـساء يـصلون يف -                                       كان بني الرجال والنساء حائل مثل اآلن وجد 

                                                
 ).٤٣٢( صحيح مسلم )١(
 ).٤٤٠(لم  صحيح مس)٢(
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                                      مـادام وجـد احلائـل فـإهنن يـدخلن يف عمـوم أن  :                           مثل احلرم يعني، فهنا نقول-  )                    مسجد واحد مع الرجال
ّالصفوف األوىل أفضل من الصفوف األخرية ألن هذا قول النبي صىل اهللا عليه وسلم  ّ ّ َّ                                                                  ّ ّ ّ                خري صفوف النـساء  «َّ

  .                                                       هو حممول عىل معنى لكي يبتعدن عن الرجال وال يكن خمالطات هلم »     آخرها
َّومن كرب قبل سالم اإلمام فقد أدرك اجلامعة، وذكرنا هذه املسألة باألمس ودليلها قول النب  :    قال ّ                                                                             َّ ّي صـىل ّ ّ     ّ ّ

ّمن أدرك سجدة؛ فقد أدرك الصالة «ّ             ّاهللا عليه وسلم  ً                            ّ                                  والسجدة هـذه ركـن فـدل عـىل أن كـل ركـن   :        ، قالوا »ً
   . ً                                                                              ًيدركه الشخص قبل دخول الوقت أو مع اإلمام فإنه يكون مدركا للصالة يف الوقت ومع اإلمام

ًطبعا بناء عىل ذلك مسألة مشهورة؛ لو أن شخصا دخل املسجد واإلمام يصيل  ًً                                                               ً                      مجاعة، هل يدخل معه أم ًً
                                                             األفضل أن يصيل مع اإلمام، هذا هو األفضل، وهذا الذي يفتي بـه الـشيخ   :                           يصيل مع اجلامعة الثانية؟ نقول

                                                                                          ابن باز وغريه أن األفضل أن تدخل مع اإلمام حتى لو مل تدرك إال ركعة واحدة، ألن مجاعة اإلمام الرسـمية 
                                                  كان اإلمام مجاعته هذه ليست هي األوىل هـذه تـسمى مـساجد                                   األوىل أوىل من غريها من اجلامعات، لكن لو

            اسـتوت اجلامعـة   :                                                                          الطرق هلا عرشين إمام؛ كل ما ذهبت مجاعة أتت مجاعة ليست هي اجلامعة الراتبة، فنقول
                                                                     أن تبدأ صالة جديدة من أول ركعة أوىل من أن تدخل يف آخرها فيكون أجر اجلامعة   :      فنقول                األوىل مع الثانية
  .ً                                    ًبع ركعات بدال من أن يكون متحصال لبعضها        متحصل ألر

                                                                                  فمن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإال فال، أي من أدرك الركوع باحلد الذي ذكرناه يف األمس   :     يقول
ّوهي أن تصل كفاه إىل ركبتيه قبل أن يرفع اإلمام من ركوعه فيكون قد أدرك الركعـة لقـول النبـي صـىل اهللا  ّ َّ                                                                                           ّ ّ َّ

                                                   وإال فال، أي أنه إذا مل يدرك الركوع فلم يـدركها وهـذا )١( »                    ركوع فقد أدرك الركعة          من أدرك ال «ّ          ّعليه وسلم 
   . ً                                           ًيكاد يكون اتفاق إال خالفا للبخاري رمحه اهللا تعاىل

                                 إن املتأول غري العاجز، املتعمد وجها   :                                          إما ان يكون متأوال أو أن يكون عاجزا، فقلنا  :                 تارك الركن نوعان
  .                            الذي يصح بمثله دون من عداه                            واحدا باطلة، وأما العاجز فهو
ً                                                             ًباب صالة املريض، بدأ بذكر صالة أويل األعذار، ابتداء بصالة املريض ثـم   :                       يقول الشيخ رمحه اهللا تعاىل

ً                                                                                          ًأتبعها بصالة املسافر واخلوف وهذه املسائل الثالث يسميها الفقهاء باب صالة أويل األعذار وجيمعوهنا معا، 
                                                

 ).٤٩٦(اإلرواء ). ٨٩٣(أبو داود .  صحيح)١(
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   :      أبواب                          ولكن املصنف أفردها إىل ثالثة 
ًواملريض إذا كان القيام يزيد يف مرضه صـىل جالـسا، يقـول  :     يقول ّ                                                ً                         إن املـريض جيـوز لـه أن يـرتخص   : ّ

ًبالرخص التي جعلها اهللا عز وجل يف الصالة إذا كان متصال بأحد ثالثة أمور ّ َّ َّ                                                               ً ّ َّ َّ :   
   .     واحد                                                                    إذا كان القيام يزيد مرضه، مثل رجل مكسورة رجله وقيامه يزيد الكرس، هذا   :          األمر األول
    جيوز   :                                                                         إذا كان يؤخر برأه، ال يزيد املرض فإذا كان ال يشفى بيومني فيشفى بأسبوع، فنقول  :              احلالة الثانية

   . ّ                                                                 ّلك أن ترتخص بكل الرخص التي يرخص هبا للمريض يف الصوم أو يف الصالة وغريها
                   دة، فإنـه جيـوز لـه أن ً                                                    ًإذا كان أداء العبادة عىل صفتها يشق مشقة خارجـة عـن العـا  :      قالوا  :            األمر الثالث

   . ً                           ًيرتخص بأن يصيل جالسا ونحو ذلك
             إذا خـيش واحـدة   :                        حالة رابعة واحدة؛ قال-                ومنهم املرداوي -ً                                    ًإذا هذه ثالثة أشياء، زاد بعض الفقهاء 

                    أخشى أن هذا الفعل يف   :                                           خيش، بعض الناس قد يكون صحيح البدن ولكن يقول  :                      من األمور الثالثة، يقول
   .                                                       إن هذه اخلشية كاملتحققة وهذا داخل يف األمور الثالثة السابقة  :             كذا، فيقولّ               ّالصالة يؤدي يب إىل

ًاملريض إذا كان القيام يف صالته يزيد مرضه صىل جاهزا، الصالة جالـسا هلـا موضـعان  :      قالوا ًّ ّ                                                                     ً ًّ       يف حـال   : ّ
                لعجز عـن القيـام؟            ما املـراد بـا  : ً                                                                   ًالقيام ويف حال الركوع والسجود، نبدأ أوال يف حال القيام، الفقهاء يقولون

ً                ًمن كان قادرا عـىل   :                                                                                القيام قلنا معناه وهو االعتامد عىل القدمني بحال الوقوف هذا هو القائم، فيقول الفقهاء
ًالقيام بنفسه عىل قدميه أو مستندا أو معتمدا وجب عليه القيام، يقولون ً                                                                 ً                              هكذا، من استطاع أن يقوم وحـده   : ً

ًأو مستندا أو معتمدا، هذا كالمهم، أي  ً                                   ً                                                           يستطيع أن يقف بعصا جيب عليه القيام بالعصا هذا مـستند، معتمـد ً
ً                                                                                           ًأي يستطيع أن يعتمد عىل سارية واجلدار أو معتمدا عىل حبل يمسك به، املذهب أنه جيب القيـام، والروايـة 

         كان غري ً                                                                   ًال، إن االستناد واالعتامد ليس قياما بذاته وإنام هو باالستناد واالعتامد؛ فلو  :                     الثانية يف املذهب يقول
  .ً                                                        ًقادر عىل القيام منفردا وإنام باالعتامد واالستناد جاز له اجللوس

ّصىل جالسا، الصالة جالسا يعني يصيل عىل أي هيئة جالس، إما مرتبع أو مفرتش أو مادا قدميه أو   :    قال ًّ ً ّ                                                                                  ّ ًّ ً ّ
       العـاجز                                      األفضل هو ما ثبت عن ابن مسعود وغريه أن   : ً                                        ًجالسا عىل كريس، كل جلوس جاز له، لكن يقولون

ًعن القيام يصيل جالسا حال القيام مرتبعا وحال السجود مفرتشا ألن االفرتاش أقرب هليئة السجود ً                                                                                 ً ً .   
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ًصىل جالسا عىل أي هيئة، فإن مل يطق اجللوس فعىل جنبـه، اجلنـب نوعـان  :    قال ّ                                                         ً                  إمـا أن يكـون اجلنـب   : ّ
                              جنبه األيمن واأليرس جيوز، خيتار ما                  جيوز له أن يصيل عىل   :                                         األيمن أو يكون اجلنب األيرس، والفقهاء يقولون

                                                                                يشاء منهام، جيوز أن يصيل عىل األيمن واأليرس، ولكن األفضل أن يصيل عـىل األيمـن مـن بـاب األفـضلية 
ّلقول النبي صىل اهللا عليه وسلم لعمران بن حـصني   :           فقط، قالوا ّ ّ َّ                                         ّ ّ ّ ًصـل قـائام فـإن مل تـستطع فقاعـدا فـإن مل  «َّ ً ّ                                 ً ً ّ

ُ               ُ هذه اجلملة فهـم -                  انتبه هلذه اجلملة -                      فإن شق عليه فعىل ظهره،   :      ، قال)١( »                        تستطع فعىل جنبك أو عىل جنب
ّمنها فهم، نحن قلنا الصالة عىل اجلنب هلا صورتان ٌ                                          ّ                                             يمني ووجهه متجه إىل القبلة وشامل ووجهـه متجـه إىل   : ٌ

           ظهـره بمخـدة ً                                                                                    ًالقبلة، عندنا صورة ثالثة وهي أن ينام عىل ظهره وأن يكون وجهه متجها إىل القبلة بأن يرفـع 
ًأو مسندة أو غري ذلك، هذه الصورة الثالثة من الـصالة مـضطجعا، املتـأخرون يقولـون ّ                                                                       ً      أو -          إنـه ال جيـوز   : ّ

ّ ألن النبـي -                    نفس املؤلف يف املقنع -ً                                ًال يصح النوم مضطجعا إال عند العجز   :      قال-                   املصنف نفسه يف املقنع  َّ          ّ َّ
ّصىل اهللا عليه وسلم قال ّ                   ّ ًعا، فال يصيل مضطجعا إال عند العجز، أي مل تـستطع           مل يقل مضطج  )        فعىل جنب   : (ّ ً                                           ً ً

ّ                                                                                        ّالتوجه للقبلة عىل جنب، بينام كالمه هنا يدل عىل أنه جيوز أن تنام عىل ظهرك مع قدرتك عـىل الـصالة عـىل 
                              إن شق، ولذلك يقول صـاحب اإلنـصاف   :           إن عجز قال  :                             فإن شق عليه فعىل ظهره، ما قال  :             جنب؛ ألنه قال

                                                         فهذه تدل عىل أنه تصح عىل ظهره ورجاله إىل القبلة بخالف مـا قالـه   :      قال-          ذه الكلمة ً                 ً يعني تعليقا عىل ه-
ًيف املقنع، فهم املرداوي من هذه اجلملة أنه يصح ولكن تـرك األفـضل واألوىل وهـو عـىل جنـب، إذا كـالم  ََ ِ                                                                                   ً ََ ِ

              اء عىل األفـضلية                                                                           املصنف يدل عىل أن العاجز عن اجللوس له اخليار بني ثالثة أشياء، ولكن نرتب هذه األشي
ّعىل جنبه األيمن ثم عىل جنبه االيرس ثم عىل ظهره ورجاله إىل القبلة ثم يرفع رأسه قلـيال وخيـري بـني   :    فقط ُ ً                                                                                  ّ ُ ً

                                                                                           الثالثة، وإنام هذ الرتتيب لألولوية فقط لألفضلية فقط وليس من باب الواجب، ثم ينتقـل لبدنـه، هـذا كلـه 
  .               يتكلم عن القيام

ّ                                                              ّلسجود أومأ هبام حلديث جابر ريض اهللا عنه عند البيهقي أنه ملا عجز أشـار                     وإن عجز عن الركوع وا  :    قال
ّله النبي صىل اهللا عليه وسلم  ّ ّ َّ                         ّ ّ ّ     ).           أن يومئ هبام (َّ

                  إن اإليــامء يف الركــوع   :                                                               عنــدنا مــسألتان يف العجــز عــن الركــوع والــسجود، املــسألة األوىل أننــا نقــول
                                                

 ).١١١٧( صحيح البخاري )١(
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ّلك ملا النبي صىل اهللا عليه وسلم كان يف سفر يـومئ يف                                              والسجود؛ يكون يف السجود أكثر منه يف الركوع، ولذ ّ ّ َّ ّ                                             ّ ّ ّ َّ ّ
        كلمـة غـري  (                                                                             ركوعه ويف سجوده وجيعل إيامئه يف سجوده أكثر من إيامئه يف ركوعه مثل هنـا ننقلـه إىل صـالة 

   اهللا   :                                            سمع اهللا ملن محد، ثم يزيـد إذا أراد أن يـسجد يقـول  :                                     فإذا أراد أن يركع يقول هكذا، ثم يقول  )      واضحة
   . ً                   ًيزيد قليال، هذا واحد    أكرب 

                    اجعـل يـديك عـىل األرض يف   :                                              نحن قلنا يومئ أي بجذعه فأين تقـع يـداه؟ هـل نقـول  :               املسألة الثانية
   .                                     ال يلزم ألن اهليئة سقطت، اجعلها حيث شئت  :                                       السجود؛ ويديك عىل ركبتيك يف الركوع؟ نقول

                                مسألة مهمة يف قـضية املغمـى عليـه،                                                      وعليه قضاء ما فاته من الصلوات التي فاتته يف إغامئه، هذه  :     يقول
                                                                                ذهاب العقل إما أن يكون بتغيبه أو بسلبه أو بفقده، املجنون رفع عنه القلم فـال يقـيض أي   :              عندما قلت لكم

                       مـن نـام عـن صـالة أو نـسيها  «ٍ                                                            ٍصالة حال جنونه وذهاب عقله، والنائم جيب عليه قضاء كل صـالة فاتتـه 
                                                     اك حالة الوسط وهي اإلغامء، هـل اإلغـامء يلحـق بـاجلنون أم أنـه     ، هن »                               فليصليها إن ذكرها فإن ذلك وقتها

ً                                                                                             ًيلحق بالنوم؟ هناك تردد بني الفقهاء كثري جدا، وذكرت لكم قاعدة عند احلنابلة هي االحتياط، عندهم باب 
ُ                                                                                         ُالعبادات هذا حيتاط به ولذلك احلنابلة حيتاطون ال يشددون وإنام حيتـاطون، إذا أشـكلت املـسائل احتـاطوا 

                                             ، حيتاطون يف العبادات بيـنام يف املعـامالت فإهنـا أسـهل  )             كلمة غري واضحة (                      فإن النصوص إذا وجدت    وإال
ّ                                                                         ّنحتاط يف املغمى عليه ففي باب الصالة نلحقه بالنائم ويف باب احلـج نلحقـه بـاملجنون،   :                املذاهب، فيقولون

ًفام يصح وقوفه يف عرفة إذا كان مغام عليه إحلاقا باملجنون، وهنا يف ا ً                                                            ً ًلصالة نلحقه بالنائم، طبعـا بعـض أهـل ً ّ                                 ً ّ
ًالعلم طرد إحلاقه باملجنون دائام وبعضهم طرد إحلاقـه بالنـائم، طبعـا املـسألة يعنـي حتتـاج إىل نظـر فقهـي،  ً                                                                                          ً ً

ّ، والنبـي )١(ُ                                                                             ُودليلهم عىل ذلك أن ابن عمر ريض اهللا عنه أغمي عليه بضعة أيام فقام فقىض الـصلوات كلهـا َّ         ّ َّ
ّصىل اهللا عليه وسلم مل ّ ّ                  ّ ّ ُ                                                                     ُا أغمي عليه بعض يوم فقام فقىض الصلوات فدل عىل أنه تقىض صلوات املغمى عليـه ّ
   .                 كالنائم هذا رأهيم

                                                
وذلك فيام ":  قال مالك"عن مالك، عن نافع، أن عبد اهللا بن عمر أغمي عليه، فذهب عقله، فلم يقض الصالة): (١٣/١( الذي يف املوطأ )١(

  ).ت، فإنه يصيل أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق يف الوق- واهللا أعلم -نرى 
َ                                    وقال البيهقي رمحه اهللا يف السنن الكربى  يوم وليلة، ويف رواية أيوب، : ويف رواية عبيد اهللا بن عمر، عن نافع: (بعد ذكر األثر السابق) ٥٧٠/١(ُّ

 ).ثالثة أيام: عن نافع
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ُوإن شق عليهم فعل كل صالة بوقتها مجع بني الظهر والعرص وبني العشاءين يف أحد وقتهام   :    قال ْ ِ                                                                          ُ ْ       هـذا -ِ
ً               ًقـد تكـون أحيانـا   :        ن ألسـباب                                      ، مشقة صالة املريض الصالتني يف وقتهام قد يكـو-                   يتكلم عن املريض اآلن 

                                         إن هذا ليس سببا مبيحا لك للجمع بـني الـصالتني   :                                               املشقة بسبب عدم القدرة عىل رفع احلدث باملاء، فنقول
                                                أن تكون املشقة بسبب عدم القدرة عـىل إزالـة النجاسـة؛   :                                             ألن لك بدل وهو التيمم هذا واحد، احلالة الثانية

ّل حديث املستحاضة التي أمرها النبي صىل اهللا عليه وسلم أن تـؤخر ُ                    ُجيوز اجلمع، وعىل هذا حيم  :          فنقول هنا ّ ّ ّ َّ ُ                                                         ّ ّ ّ ّ َّ ُ
                                                                                        الظهر وجتمعها مع العرص، املستحاضة ليس عليها مشقة يف الوضوء وإنـام عليهـا مـشقة يف إزالـة النجاسـة، 
  ا ً                                                                                     ًكانت تصيل وحتتها طشت والدم خيرج منها كثري، إذا املوجب األول يف املشقة هـو إزالـة النجاسـة، وعرفنـ

                                                        إن الطهارة هلا بدل، بينام إزالة النجاسة ال بـدل هلـا؛ وإنـام هـو   :                                       دليله حديث محنة، ولكن تعليله ماذا؟ نقول
َعفو، فيجوز ملن عليه املشقة يف تطهري نفسه أن يصيل الصالة مجعا بطهارة، واحد فيه نجاسة دم مثال أو عذرة  ِ َ ً ً ّ                                                                                            َ ِ َ ً ً ّ

                                                  اعة يف أول الظهر، فـإذا جـاءه وقـام بتنظيفـه يـصيل الظهـر                                            ويعلم أن الذي يساعده يف النظافة ال يأتيه إال س
   .                                      والعرص، جيوز له إما مجع تقديم أو مجع تأخري

ً                                         ًطبعا قلنـا واحـدة ال جتـوز واثنتـان جتـوز، احلالـة   :                                              احلالة الثالثة يف املشقة التي جيوز هلا اجلمع للمريض
ُ                               ُيف صالته كأن يغمـى عليـه أو يكـون يف                                                        الثالثة من احلاالت أن تكون املشقة فيها تعب، بعض املرىض يتعب 

   .                                 له هنا أن جيمع فاملشقة عليه يف بدنه  :                                                      مشقة يف قيامه وقعوده وغري ذلك من األمور التي تؤذيه فنقول
ً                                                                           ًفإن مجع يف وقت األول، هنا ذكر مسألة تتعلق بمطلق اجلمع وتشمل كل مـن جيمـع سـواء ملـرض   :    قال

ّ                                                ّألوىل، أي مجع مسافر مريض غري ذلك؛ اشـرتط نيـة اجلمـع عنـد              إن مجع يف وقت ا  :                     ملطر لسفر ذكرها، يقول
  -                                  ما هـي الـصلوات التـي جتمـع مـع نظريهتـا -ُّ                                             ُّفعلهام، هذا هو الرشط األول، أي صالة جتمع مع نظريهتا 

ّ                                                                                    ّالظهر والعرص، واملغرب والعشاء، الفجر ال جيمع مع يشء، أي صالة جتمع مع األخرى فإنه يشرتط للجمع 
                                                     املوجب عرفنا أحدها هو املرض وسيأيت املوجبات األخرى، لكـن –ً                  ًذا وجد املوجب طبعا    إ-         ثالثة رشوط 

   :                            ثالثة رشوط؛ ركزوا يف هذه الرشوط
ّ                                                                         ّاشرتط نية اجلمع عند فعلهام، يعني جيب قبل أن تبدأ التكبرية للـصالة األوىل؛ أن تكـون   :          الرشط األول

ّ عىل ذلك لو أن شخصا صـىل املغـرب ثـم بعـد ذلـك جـاءه ً       ً ، وبناء-          مع األوىل -ً                          ًناويا أن جتمع الثانية معها  ً                                            ّ ً
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                                     وانظر القاعدة وسأذكرها بعدما انتهـي –َ                                           َمل ال نجمع العشاء معها؟؟ عندهم ما يصح ذلك ألن   :          واحد وقال
                 انتبه للعبـارة؛ -ّ                                                        ّ ألن معنى اجلمع عندهم هو مجع الصالتني فتكونان كالصالة الواحدة -            من رشح الرشوط 

                                                       فقهاء املذهب، وسأذكر الرواية الثانية بعد قليل كي نفهـم –                            أن اجلمع معناه عند الفقهاء -                هذا التعليل مهم 
َّ أن اجلمع عند املذهب مجع الصالتني حتى تكون صالة واحدة، الصالة الواحدة يشرتط النية يف أوهلـا، إذا - ِّّ                                                                                      َّ ِّّ

ً                            ًع هو مجـع الـوقتني فيكونـان وقتـا            ال، معنى اجلم  : ّ                                                  ّيشرتط نية اجلمع عند األوىل وهكذا، الرواية الثانية تقول
ً                       ًمجع الوقتني فتكونان وقتـا   :                                                 مجع الصالتني فتكون صالة واحدة، والرواية الثانية تقول  :      قالوا  : ً           ًواحدا، األوىل

   . ً     ً واحدا
َّإذا الرشط األول عندهم أن النية تكون مستحرضة عند ابتداء الفعل هذا واحد ِّ ً                                                                  َّ ِّ ً.  

       اإلشـكال   :                                            ى يرشع يف الثانية منهام، هذه اجلملـة فيهـا إشـكاالن                استمرار العذر حت  :      قالوا  :           الرشط الثاين
                         سأرشحها ثم أرشح لكم كلمـة -                                                       األول أهنا وجدت يف اإلنصاف أو نقلها صاحب اإلنصاف بصيغة أخرى 

                                                       إنه ال بد أن يكون العذر من املـرض أو الـسفر أو املطـر موجـودا   :                            هذه اجلملة ما معناها؟ يقول-       اإلنصاف 
ْة الثانية فقط بدايتها، هذا إذا مجع مجع تقديم، فإذا مجع مجع تقديم ال بد من بدء العـذر حلـني ّ            ّحلني تبدأ الصال َ ْ َ                                                                                  ْ َ ْ َ

     أصـبح   :                       قبل بدء الثانيـة نقـول-ُ                         ُ شفي من مرضه؛ حرض من سفره -                                    بدء وقت الثانية، ألنه لو انقطع العذر 
ًمقيام ومشاىف فيجب عليه أن يصيل الثانية يف وقتها، وهذه اجلملة طبعا ُ ً                                                             ً ُ                              ليـست عـىل إطالقهـا؛ فإهنـا عنـدهم ً

  :                                            ال يشرتط أن يستمر حلني بدء الثانيـة ملـاذا؟ يقولـون  :                                              مستثنى منها يشء واحد وهو املطر، فإن املطر يقولون
            ، هذه اجلملـة -            هذا كالمهم -ً                                                                    ًألن املطر قد ينقطع قليال وينزل، ولكن الذي يلزم هو مظنة وجوده يف الثانية 

                                        واستمرار العذر حتى يرشع يف الثانية فيتمها  (                               ا هي بني أيدينا فإنه نقلها هكذا                        نقلها صاحب اإلنصاف بغري م
                                                                                          وأخذ من هذه اجلملة التي نقلها هو أنه ال بد أن يـستمر العـذر لـيس إىل بدايـة الثانيـة وإنـام إىل هنايـة   )    نفال
   .        الثانية

                     هم أنـه يوجـد مـواالة بـني ّ                                             ّوأن ال يفرق بينهام إال كقدر الوضوء أي أنه جيب عنـد  :    قال  :            الرشط الثالث
ّ                                      ّإن اجلمع هو مجع الصالتني حتى كانتـا كالـصالة   : ّ                                                 ّالصالة املجموعة إىل نظريهتا، ما العلة يف ذلك؟ أننا نقول

ّالواحدة؛ والصالة الواحدة جيب املواالة بني أركاهنا إال اليشء اليسري كقدر الوضوء، وقدره بذلك كاإلقامـة  ّ                                                                                          ّ ّ
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ًفصل فصال طويال نقول                            ونحو ذلك اليشء يعفى عنه، ولو  ً                 ً ّجيب أن تصىل الصالة الثانية يف وقتها؛ هذه هـي   : ً ّ                                        ّ ّ
  :                                                                                           الرواية املشهورة يف املذهب، هناك رواية ثانية يف املذهب اختارها الشيخ تقي الدين وهي التـي قلـت لكـم

ًمجع الوقتني حتى يصريان وقتا واحدا وعىل ذلك فإنه يرى الشيخ تقي الدين أنه ال يشرتط وجود ال ً                                                                                  ً َّنيـة عنـد ً ِّ        َّ ِّ
ًالصالة األوىل؛ وال يشرتط أيضا املواالة بني الصالتني بل جيوز الفصل بينهام ّ                                                            ً ّ .   

ّوإن أخر الصالة األوىل إىل وقت الصالة الثانية اعترب استمرار العذر إىل دخول وقت الثانية مـنهام،   :    قال ّ ّ                                                                                     ّ ّ ّ
                                       وقت الثانية إال املطر فإنه ال يلزم وإنـام                             يف النسخة التي بني أيدينا إىل-                                  يف حال التقديم ال بد أن يستمر العذر 

ّ                                              ّال بد أن يستمر العذر إىل هناية الصالة الثانية إذا   :                                                يكفي مظنة وجوده، والنسخة التي بني يدي لإلنصاف قال
                                                                                            كان مجع تقديم، إذا كان مجع تأخري فيكفي استمرار العذر إىل وقت الثانية حتى لو انقطع فإنـه يـرشع اجلمـع 

َألنه عذر ب ِ ُ         َ ِ ُ                                                                                   ُتأخري األوىل، ولذلك يقولون اعترب استمرار العذر إىل وقت دخول الثانية منهام؛ وأن ينوي اجلمع ُ
   .                                يف وقت األوىل قبل أن يضيق عن فعلها

ّ                                                            ّال بد أن ال يؤخر الصالة عن وقتهـا إال أن يكـون قـد نـوى اجلمـع، وإن مل   :                      الرشط الثاين جلمع التأخري
  .                            ينوي اجلمع فإنه آثم عىل التأخري

ّقبل أن يضيق الوقت عن فعلها، يعني جيب أن تكون النية حارضة نيـة اجلمـع قبـل هـذا لكـي ال   :    وله ق َّ ِّ                                                                              ّ َّ ِّ
   .         حيصل اإلثم

ْوجيوز اجلمع للمسافر الذي له القرص، طبعا املصنف اخترص مل يرش إىل صالة املسافر فيهـا   :           يقول الشيخ ِ ُ ً                                                                        ْ ِ ُ ً
                إن كـل مـن جـاز لـه   :                           ند الفقهاء، فالفقهـاء قـالواّ                                                ّللجمع وإنام قدم اجلمع هنا ألن مسألة اجلمع هنا سهلة ع

     حالـة   :                          إن اجلمع للمسافر له حالتان  :                                                          القرص ألجل علة السفر جاز له اجلمع، هذه قاعدهتم، ولكنهم يقولون
ُّيباح، وحالة يسن، فالذي يسن فيه اجلمع حال اشتداد السفر، وأما اإلباحة فهو حال مـا كـان دون اإلقامـة،  ُ ّ َُ َ                                                                                             ُّ ُ ّ َُ َ

   .              ليل إن شاء اهللا             وسنذكره بعد ق
                                                                       وجيوز اجلمع يف املطر بني العشاءين خاصة، هذه اجلملة حتتاج إىل وقفة طويلـة يف قـضية   :           يقول املصنف
   .           اجلمع باملطر

ّاجلمع ألجل املطر جاء فيه مفهوم حديث، مل يأت فيه حديث عن النبي صىل اهللا عليه وسـلم وإنـام جـاء  ّ ّ َّ                                                                                   ّ ّ ّ َّ
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     كـام -                                                   وجاء فيه فعل الصحابة رضوان اهللا عليهم، بـل نقـل إمجـاع -                  سأذكره بعد قليل -               فيه مفهوم حديث 
َّمن السنة    (–                    سأذكره لكم بعد قليل  ُّ         َّ                    ، قاله بعض التـابعني  )             عند نزول املطر (   أو   )                      مع بني العشاءين يف املطر  اجلُّ

   .                                 ابن عبد الرمحن، نبدأ هبا مجلة مجلة-      أظن –             وهو أبو سلمة 
                              عرفنا دليله بأنه مـرشوع لـذلك،  :                           ع يف املطر، اجلمع يف املطر، قلنا                 قول املصنف جيوز اجلم  :           اجلملة األوىل

َومن دليله حديث ابن عباس ريض اهللا عنهام؛ أن النبي صىل اهللا عليه وسلم مجع يف املدينة من غري مرض ويف  ّ ّ ّ َّ                                                                                      َ ّ ّ ّ َّ
   .   معً                                                       ً، مفهومها أنه جيوز اجلمع ألجل املطر، إذا عرفنا الدليل عىل اجل)١(                      رواية من غري مطر وال سفر
ُاجلمع يف املطر، املطر الذي جيمع له؛ يقول الفقهاء  :                  األمر الثاين يف قوله َ ْ ُ                                           ُ َ ْ ٍ                        ٍأي يشء جاء النص بـه فـال بـد   : ُ

                                       إما بالنص وال يوجد عندنا نص يقول بمقدار   :                                                  من حتديده، وحتديده كام ذكرت لكم واحد من األمور الثالثة
   .                                         املطر الذي جيمع له وإما باللغة وإما بالعرف

                                                         املطر الذي يشقح وهذا فيه بعد، وهو رواية يف مذهب اإلمـام أمحـد،   :                      قهاء انتقل للعرف وقال       بعض الف
ًإن كل مطر يبل الثياب فإنه يسمى مطرا وأمـا   :                                        إن يف لسان العرب حدا للمطر، ولذلك يقولون  :          ولكن نقول ٍ                                         ً ٍ

               أو غـري ذلـك مـن ً                                                                        ًإذا كان أقل من ذلك فليس بمطر، ما كان أقل من ذلك ال يسمى مطرا ألنه يـسمى طـال
ً                                                     ًاملطر الذي يبل الثياب، يعني يكون الثوب مبلوال بحيث إذا   :             إن ضابط املطر  :                           األسامء، ولذلك الفقهاء قالوا

ّأخذت ثوبك وعرصته خرج منه ماء، إذا بل وليس جمرد نداوة وجمرد رش عىل ثوبك وإنام يبل الثوب، وهذا  ً                                                                                        ّ ً
ً                                                  ًصبح مبلوال ويمكن خروج املاء منه، هـذا هـو املطـر، عرفنـا ً                                          ًمعنى كونه يبل الثوب، إذا ال بد أن يكون قد أ

ّ                                                                                       ّذلك من أين؟ من لسان العرب، ألن العرب تفرق بني املطر وما كان دونـه ممـا ينـزل مـن الـسامء، هـذا هـو 
                                                                                     ضابطهم وهو أقرب الضوابط ألنه أقرب للسان العـرب، وأمـا املـشقة فـإن املعتـاد يف الـرشع عـدم إناطـة 

َاألحكام باحلكم إذ ِ               َ ّ                                                                         ّا كانت غري منضبطة، إذا املشقة غري منضبطة، قد يكون عيل مشقة وأنت ال مشقة عليك، ِ
   .                      فاملشقة ختتلف بني األشخاص

                                             يف اجلمـع بـني املطـر بـني العـشاءين خاصـة، طيـب الفقهـاء   :                                  األمر الثالث واجلملة األخرية وهو قوله
                                   ز اجلمع يف املطر إال بني املغـرب والعـشاء،         أنه ال جيو  : -                                       وهذا قول مالك واحلنابلة الرواية واحدة -       يقولون 

                                                
 ).٧٠٥( صحيح مسلم )١(
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ّ                                                                                 ّوال جيوز اجلمع بني الظهر والعرص يف املطر، ال جيوز، ولذلك ملا مجع بعـض النـاس بـني الظهـر والعـرص يف 
ّ                               ّ أن يعيدوا الصالة، هـذا قـول مجهـور -  )               كلمة غري مفهومة (                       يف فتاوي الشيخ حممد بن -                 املطر أمرهم املفتي 

ًبعا احلنفية ال يرون اجلمع مطلقا    ط-                 املالكية واحلنابلة  ً                             ً                                        ، والدليل عىل أنـه يـشرتط أن ال جيـوز اجلمـع بـني -ً
   :                        املغرب والعشاء فقط أمران

َّمن السنة اجلمع بني العـشاءين   : (                                              ما نقلت لكم عن بعض التابعني بإسناد صحيح أنه قال  :     األول ُ                         َّ    نـص   ) ُ
َّمن السنة، فله حكم املر  :                            عىل العشاءين، الصحايب إذا قال ُّ                     َّ    مـن   :                                     فوع، واختلف األصوليون إذا قـال التـابعيُّ

َّالسنة؛ هل هو بمعنى املرفوع؛ أم ال؟ لكن أقل يشء له حكم املرسل، فله داللة قوية عىل أن اجلمـع إنـام هـو  ُّ                                                                                          َّ ُّ
                                                                                       خاص بني العشاءين فقط، إضافة إىل الذي ثبت عن ابن عمر ريض اهللا عنه أنه مجع بـني العـشاءين، مل يثبـت 

                                                                     بة مجع بني غري العشاءين الظهر والعرص مع وجود الداعي، فتخصيص الصحابة اجلمـع ً                ًأن أحدا من الصحا
  .                                                                  بني هذين فقط يدل عىل أنه ال جيوز اجلمع بني الظهر والعرص، هذا الدليل النقيل

                                                                           أننا نقول إن املشقة يف الليل أكرب وأظهر من املـشقة يف النهـار لوجـود الظلمـة، واألمـر   :              الدليل املعنوي
                                                                                    تقارب الوقتني، فإن وقت املغرب قصري والعشاء قريب منه فاملشقة فيها أظهر من الظهر والعرص، يف  ل  :      الثاين

                  وأنا سأذكر هذين -                        فهم من هذه اجلملة فهمني -                                                هذه اجلملة أخذ القايض عالء الدين املرداوي منها فهمني 
                   يعني فهمت من هذا -      ظاهره                                                                   الفهمني وأريد منكم أن حتاولوا أن تستخرجوا من أين استظهرها؟ ألنه يقول 

                                                  إن ظاهر كالم املوفق أنه ال جيوز اجلمـع يف الوحـل، إذا وجـد   :                     ، أول يشء يقوله الشيخ-               الكالم هذا اليشء 
ٌ                                                                                 ٌوحل وال يوجد مطر، إنام جيوز اجلمع ألجل املطـر وال جيـوز اجلمـع يف الوحـل، واملتـأخرون مـن الفقهـاء 

                                               قط اجلامعة أجاز اجلمع، ولكنهم جيعلون للوحل رشوطا غـري                              جيوز اجلمع يف الوحل؛ ألن كل ما أس  :       يقولون
                               خاصـة، مل يـذكر الوحـل، فخاصـة ليـست   :                                                  رشوط املطر، من أين أخذها املرداوي من هذه اجلملـة؟ قولـه

              أخذ املـرداوي -               الثانية أصعب -ً                                                            ًللعشاءين فقط بل اجلمع يف غري ما سبق ال جيوز إال يف الوحل فقط، أيضا 
                                                      ظاهر كالم املصنف أنه ال جيوز اجلمع ملن كان طريقه إىل املسجد ال   :                 من هذه اجلملة قال                القايض عالء الدين 

              إن الـذي طريقـه   : ٌ                                                                     ٌ كأن يكون فيه مظلة أو ساباط أو كان ال يصيل يف املسجد كاملرأة يف بيتها، يقول-        مطر فيه 
                 صنف أنـه ال جيمـع بـني               إن ظاهر كالم امل  :                                    طريقهم إىل املسجد كلها مظللة، فيقول-            ناس؛ بيوت –      املسجد 
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 ّ                                                                         ّالصالة ألجل املطر ألهنم يف ذهاهبم للمسجد ال مطر عندهم وال حرج، من أين أخذها املصنف؟
      يـرى -                                 أي مظلة، وسأتكلم عنها بعد قليل -                                           املتأخرون يرون أن الذي طريقه للمسجد فيه سبط   :      فائدة

  .                          جلمع ملن يف طريقه ساباط ونحوه                     ظاهر كالمه أنه ال جيوز ا  :                                 اجلمع، نسب املرداوي للمصنف أنه قال
                العـذر هـو املطـر ال   :                                         العذر ال يوجد، فتأكيـده عـىل العـذر، نحـن قلنـا  :                   استمرار العذر، قال  :        هو قوله

ًالوحل، إذا من كان يف طريقه للمسجد ال يوجد هذا العذر أو كان يصيل يف بيتـه معـذورا كـاملريض واملـرأة  ً                                                                                         ً ً
ًذي فهم من كالم املصنف هنا هو الصحيح خالفا لكالم املتـأخرين،                                 وغريه فإهنم ال جيمعون، واحلقيقة أن ال ُ                                                      ً ُ

ًفإنه ال جيوز اجلمع إال ملن كان املطر مبارشا له إال يف حالة واحدة؛ إذا كان خياف فوات مجاعة املسجد  ِ                                                                                     ً َ    َ مجـع -ِ
   .                                                          وإال إن مل جيمعوا فإنه يصيل أو إذا كانوا مجاعة يصلون بعد ذلك-َ                   َمن يف املسجد مجع معهم 

  .                                             باب صالة املسافر، بدأ الشيخ بذكر باب صالة املسافر  :          قول الشيخ ي
ًإذا كانت مسافة سفره ستة عرش فرسخا وهي مسرية يومني قاصـدين وكـان مباحـا لـه فلـه قـرص   :    قال ً                                                                           ً ً

                                                                   إن املسافر جيوز له القرص وجيوز له اجلمع، اجلمع أوسع من القـرص، فـإن اجلمـع لـه   :                    الرباعية خاصة، يقول
                إن لـه موجبـا آخـر   :                                                            كام سبق وأما القرص فليس له موجب إال السفر وقال بعض أهل العلـم           موجبات كثرية

                                ليس بنسك وإنام هو علة السفر، لكن   :                                                       وهو النسك عند من يرى أن القرص يف املشاعر نسك، وبعضهم يقول
  .                       نعرفه من باب مجع النظائر

ّإذا كانت مسافة سفره ستة عرش فرسخا وقدرها بمسرية يوم  :     يقول ً                                                 ّ             ألن ابـن عبـاس   :                ني قاصدين، قالواً
   .                               هو الذي قرص يف مسرية يومني يف عسفان

ًوكان مباحا له، أي ليس حمرما، ألن السفر املحرم ال تـستباح بـه الـرخص، هـذه قاعـدة  :    قال ً                                                                       ً       أي يشء   : ً
ُحمرم ال تستباح به الرخص، كل يشء رخص فيه إذا كـان الـشخص قـد فعلـه ألجـل يشء حمـرم نقـول َ َُّ                                                                          ُ َ   ال   : َُّ

   . ً                                ًإن اخلف إذا كان نجسا فال يمسح عليه  :               لك، ولذلك نقول     يرتخص 
   .                                                       فله قرص الرباعية خاصة، بمعنى أن الثنائية والثالثية ال تقرص  :    قال
ًإذا كان املسافر يصيل خلف مقيم فإنه جيب عليـه أن يـصيل أربعـا، دليـل   :                       إال أن يأتم بمقيم، يعني  :    قال ٍ                                                            ً ٍ
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ِذلك ما ثبت يف صحيح مسلم أن ابن عباس سئ ُ                                      ِ َّيتم، هي الـسنة   : (                              ل عن املسافر يصيل خلف املقيم، قالُ ُّ ُّ ِ ُ             َّ ُّ ُّ ِ ُ( )١( ،  
َّهذا الفعل من السنة فله حكم املرفوع يعني أن الرسول قاله، فـإذا   :                  إن الصحايب إذا قال  :                 قلت لكم قبل قليل ُّ                                                            َّ ُّ

  .ّ                                   ّصىل املسافر خلف مقيم فيجب عليه أن يتم
ً                                          ًة؛ بأن يكون افتتح ناويـا االمتـام ثـم يكـون طـرأ ّ                                       ّأو ال ينوي القرص، يعني ال ينوي أن يقرص الصال  :    قال

   .                     ال جيوز جيب عليك أن تتم  :                عليه القرص فنقول
ٍ                                                                             ٍأو أن ينسى صالة حرض فيذكرها يف سفر أو صالة سفر فيذكرها يف حرض فعليه االمتام فـيام سـبق،   :    قال

ًينسى أو يؤخر، ليس الزم النسيان دائام، ولذلك عبارة املتأخرين كانت أدق قال ّ                                                                     ً                    ومـن وجـب عليـه صـالة  :ّ
ّوهو حارض فسافر أو مسافر وهو حارض صالها صالة مقيم، بناء عىل ذلك لو أن رجال وجبت عليه الصالة  ً ً ٍ ٌ                                                                                    ّ ً ً ٍ ٌ

ً                              ًصلها أربعا، شخص وجبت عليـه صـالة   : ّ                                      ّ ونيس أن يصليها إال ملا وصل إىل بلده فنقول-        الظهر -        يف السفر 
ً                                       ًصلها أربعا ألنه مقيم، مـا الـدليل عـىل ذلـك؟   :       نقول–   فر          وهو مسا-                                  الظهر يف بلده ومل يصلها إال إذا سافر 

                                                                             األحوط، االحتياط، ليس العربة بوقت األداء وال بوقـت الوجـوب وإنـام العـربة باالحتيـاط، وهـو   :     نقول
ّ                                                                                       ّاألكثر من وقت األداء ووقت الوجوب، ما الذي يطرأ غري النسيان؟ قد يكون غري النـسيان بطـالن الـصالة 

ً                                                               ًالة عىل شخص وهو مسافر لكن صالها فكانت باطلة، مثل صـالها بغـري وضـوء ثـم ّ                ّاألوىل، قد جتب الص
ٍصلها أربعا، صـىل إىل غـري قبلـة مـن غـري اجتهـاد   :                   تذكر وهو حارض فنقول ّ ً                                       ٍ ّ     إذا   :        فنقـول–            وهـو مـسافر -ً

ً                                                                                     ًحرضت وتبني لك خطأك فتصلها أربعا من غري اجتهاد، ألنه لو كانت باجتهاد صحت، أيضا قد يكون مـن 
ّ                                                                                      ّالتأخري فقط، رجل يصيل الظهر يف الطريق فجاز له أن يصليها يف الطريق فأخرها ليجمعها مع العـرص؛     باب 

                                       فإذا به قد وصل البلـد يف أول العـرص فيجـب -                                ما ظن أنه سيصل البلد قبل العرص -                     فإذا به قد وصل البلد 
   . ً                            ًعليه أن يصيل العرص أربعا وهكذا

ّ                 ّإن املسافر إذا صـىل   : ً                                      ًافر أن يصيل أربعا، ما دليل ذلك؟ قلت لكمُ                            ُوللمسافر أن يتم، أي جيوز للمس  :    قال
َّخلف املقيم يتم هي السنة، فدل عىل أنه جيوز له اإلمتام ُّ ّ                                               َّ ُّ ّ .   

         هنـاك رخـص   :                                               القرص أفضل يدلنا عىل أن الرخص يف الـسفر ثالثـة أنـواع  :                 والقرص أفضل، قوله  :    قال
                                                

 .بنحوه) ٦٨٨( صحيح مسلم )١(
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                                  ستوي فيهـا األمـران، فأمـا الـرخص التـي                                                األفضل فعلها، وهناك رخص األفضل تركها، وهناك رخص يـ
ًفهي قرص الصالة ملداومة النبي صىل اهللا عليه وسـلم عليهـا، وعنـد الفقهـاء أيـضا   :            األفضل فعلها ّ ّ ّ َّ ّ                                                                   ً ّ ّ ّ َّ       وهـو -ّ

                                                                         أن اإلفطار يف هنار رمضان من الرخص التي األفضل فعلها، أنك تفطر أفـضل مـن أن ال -            مشهور املذهب 
                                                                ا من الرخص التي يستوي فيها األمران، الرخص التي يستوي فيها األمـران   أهن  :                         تفطر عندهم، والقول الثاين

                                                     يباح له، اجلمع بني الـصالتني يبـاح، إذا  يـستوي فيـه األمـران،   :                           اجلمع بني الصالتني، ألهنم يقولون  :      قالوا
   .                                  األفضل والعدم، واملسح عىل اخلفني وهكذا
                                    عنها وتكره، وهي متى؟ اجلمع بـني الـصالتني ُ              ُهي التي يعربون   :                               الرخص التي يف السفر األفضل تركها

ّيف حال مكث الشخص يف بلد أقل من حد اإلقامة  ٍ ُ                                       ّ ٍ                 ألن من الفقهـاء -ّ                                ّ سنذكره بعد قليل؛ أقل حد اإلقامة -ُ
                       وسـنذكرها إن شـاء اهللا يف -                           أنه ال جيوز اجلمع يف هذه احلالـة   : -                             وهو اختيار الشيخ تقي الدين -        من يقول 

ّاألفضل تركها مراعاة للخالف، وما معنى احلالة هذه؟ رجل وأنا يف الطريق يسن لك   :              ولذلك قالوا-     حملها  َُ ً                                                                       ّ َُ ً
                                األفضل لك القرص لكن يكـره لـك اجلمـع،   : ٍ                                                ٍالقرص وجيوز لك اجلمع؛ دخلت إىل بلد يومني فقط؛ فيقولون

               اشتداد الـسفر                ال جيوز اجلمع يف غري  :        قالوا-              وهو خالف قوي -ً                           ًيكره؟ ألن كثريا من أهل العلم   :           ملاذا قالوا
                         إنه يكره له اجلمع ومـا عـدا   :                                                              يف املواضع التي حيكم ألن الشخص املسافر يف غري حاالت اشتداد السفر نقول

   .         ذلك يباح
                                                                                      طيب قبل أن أرشح آخر مجلة عندي تقسيم معني سأذكره لكم جيب أن تعلموه لتفهموا هذه املسألة التي 

  .                 اجلمعة إن شاء اهللا                                      ستمر معنا بعد قليل إن شاء اهللا يف باب صالة
  :                                                                        إن الدور ثالثة، جيب أن تعرف أن الدور ثالثة، دار إقامة ودار سفر ودار استيطان  :     نقول
ٍ                                                            ٍالشخص إذا جلس يف بلد فيها أهلـه وزوجـه وأوالده فهـي دار اسـتيطان،   :                 دار االستيطان وهي  :    أوال

ً                       ًص السفر شيئا ولو جلـس يف                                                       حكمها يف باب اجلمع والقرص؛ ال يقرص وال جيمع وال يرتخص بيشء من رخ
ً                                                                                         ًهذه البلد مخس ساعات، أنا بيتي يف الرياض أتيت من الدمام متجها إىل جدة مررت بالرياض ساعتني فقـط 

             أنـت يف بلـدك -            سـاعتني فقـط -                            أنا مستوطن ال جيوز أن أتـرخص -                             مكثي هاتني الساعتني يف الرياض -
                                  غري وطن واحد، أيـن تكـون ؟زوجتـك مـا                                                 مستوطن، الشخص كم له من وطن؟ كم له من زوجة؟ ما لك
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َّالدليل عىل وجود الزوجة قول اهللا عز وجل  َّ                                    َّ ِذلك ملن مل يكن أهله حارضي املسجد احلـرام ﴿َّ َ َ ْْ َْ َ َِ ِ ِ ِِ ِ َ ُ ْ َ ُْ ْ َ ُ ْ َ َ                                   ِ َ َ ْْ َْ َ َِ ِ ِ ِِ ِ َ ُ ْ َ ُْ ْ َ ُ ْ َ          هـذا هـو )١( ﴾َ
َّفأناط اهللا عز وجل احلكم بالزوجة والولد، الشخص ما له إال وطن واحـد، أيـن   :                      املستوطن قال اإلمام أمحد َّ                                                                  َّ َّ

                                                                              زوجك وأوالدك؟ إال شخص واحد أو شخصني، الشخص األول هو الذي له أكثر من زوجـة مثـل عـثامن 
ً                                                                                        ًريض اهللا عنه فإنه كان يعترب مكة وطنا له واملدينة وطن له وذلك ملا جـاء عـثامن إىل مكـة مل جيمـع ومل يقـرص 

        وعلتـه -        لـة عـثامن               واضـح عرفنـا ع-                                                     ريض اهللا عنه، ما السبب؟ يرى أنه مستوطن ألن له زوجـة يف مكـة 
     ).               كلمة غري واضحة (                                        صحيحة، ويرى أن اجلمع والقرص علتها السفر يف 

                هذا أيـن وطنـه؟ يف   :                                                   الذي يتنقل، مثل الذي يكون يف سفينة ومعه زوجه، قالوا  :                   الشخص الثاين يقولون
ً      ًئام هـو                                                                                  السفينة، ال جيمع وال يقرص، رجل ما عنده بيت، قد يوجد شخص ربان سفينة وليس عنده بيت، ودا

ً                                                                                        ًوزوجه وأوالده يدورون يف السفينة، هذا يف السفينة ال جيمـع وال يقـرص ألن الـسفينة هـي بيتـه، إذا عرفنـا 
   .                    املستوطن انتهينا منه

ً             ًمن كان منـتقال   :             ، الشخص األول-                         سيذكرها املصنف بعد قليل -                       املسافر، وهو ثالثة أشخاص   :      الثاين
ً                                                    ًلقرص منتقال بني بلدتني وتبعد إحدى البلدتني عـن األخـرى أكثـر ً                                   ًبني بلدتني، من كان مسافرا فوق مسافة ا

ً وهي ستة عرش فرسخا، تقريبا أقل من ثامنني كيلـو بقليـل -              من مسافة القرص  ً                                                 ً                    وحتـسب املـدة مـن طـرف -ً
                                                                                       البلد، ال حتسب من بيتك، إذا حسبت هذه الفراسخ الستة عرش يعني الثامنـني كيلـوا ال حتـسبها مـن بيتـك؛ 

ً                                                                               ًف بلدتك؛ من هناية العامر وال عربة باملزارع ونحوها، هذا النوع األول، هذا يسمى مـسافرا             احسبها من طر
                يوم يـومني ثالثـة -ً                                       ًاألول من دخل بلدا ومل يعلم كم سيمكث فيها   :                                 ال شك، يلحق به اثنان وإن شئت ثالثة

ّ مثل ما فعل النبي صىل اهللا عليه وسلم يف تبوك، مكث أكثر من عرشة أيام، - ّ ّ َّ                                                                ّ ّ ّ                        ال يدري كم سـيجلس، اليـوم َّ
ًغدا ال يدري متى سريجع، فمن مل يعلم متى سريجع فإنه يكون مسافرا، ابن عمر جلس يف أذربيجـان ثالثـة  ً                                                                                       ً ً

   .           ، هذا واحد)٢(             أشهر جيمع ويقرص

                                                
 .١٩٦: البقرة) ١(
َ                يف السنن الكربى  رواه البيهقي )٢( :  يف غزاة ، قال ابن عمر- ونحن بأذربيجان ستة أشهر -أريح علينا الثلج (عن ابن عمر بلفظ ) ٥٤٧٦(ُّ

 ).٥٧٧(اإلرواء . صحيح). وكنا نصيل ركعتني
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ً                                     ً من دخل بلدا وعزم عىل اإلقامـة فيهـا أقـل -                     وانتبه هلذه العبارة -                              الشخص الثاين الذي يلحق باملسافر 
                                               يف نفسه عىل اإلقامة فيها يف بلد وعـزم عـىل اإلقامـة يف -           يعني جزم -ً                      ًامة، من دخل بلدا وعزم ّ         ّمن حد اإلق

ّ                                                                                           ّالبلد أقل من حد اإلقامة وهذه الصورة جممع عليها ما أحد يقول فيها خالف، هذه احلالـة جممـع عليهـا أنـه 
                      ار الثالثـة وهـو املقـيم،                                                                     مسافر، ال خالف، وعكسها ما هو؟ إذا مكث أكثر من حد اإلقامة؛ فإنـه يكـون الـد

ّمستوطن؛ مسافر؛ مقيم؛ من املقيم؟ الذي يدخل بلدا ويعزم عىل اإلقامة فيها أكثر من حد اإلقامة، وقد أمجع  ً                                                                                              ّ ً
  .        هناك خالف  :                                              العلامء عىل املقيم هبذه اهليئة، ما يف خالف، ال تقولوا

ّانتبه هذه مهمة جدا، إذا كنت ما فهمتها ما فهمت أحكام قـرص الـصالة أ ً                                                              ّ ً                          ًبـدا، عنـدنا املـسافر واملقـيم، ً
                                                                       سفر واستيطان ومقيم، املستوطن ال يرتخص بيشء من رخص السفر، املسافر يرتخص بجميع   :           الدور ثالثة

                                                                                  رخص السفر، املقيم ال يرتخص بيشء من رخص السفر إال واحدة وهي اجلمعة فقط، سنتكلم عنا يف بـاب 
  .               اجلمعة إن شاء اهللا

                                                   املسافر بني بلدتني، األمر الثـاين مـن جلـس يف بلـد ال يعـرف كـم   :  ص                          املسافر من هو؟ هو ثالثة أشخا
ٌ                                            ٌالذي جيلس يف بلد غري بلده التي هي وطن له ويعـزم   :                                              سيمكث فيها وهي ليست بلد استيطانه، األمر الثالث

ّ                                                                                         ّعىل اإلقامة أقل من حد اإلقامة؛ فيكون مسافرا، فإن عزم عىل أن يكون أكثر مـن حـد اإلقامـة فإنـه يـسمى 
  .    مقيام

                                                                                   هذه الدور الثالثة جممع عليها، اخلالف ليس يف الدور الثالثة، اخلالف يف حد اإلقامـة مـا هـو؟ مل يقـل 
ً                                                                  ًال يوجد مقيم؛ إما مستوطن أو مسافر، مل يقل أحد، ولو قلت ذلك هـدمت أصـال   :                    أحد من فقهاء املسلمني

  -                         هو حد اإلقامـة؟ بعـضهم يقـول              ما الفرق؟ ما   :                                                 من أصول الدين يف الصلوات، مل يقل هبا أحد، لكن قالوا
                   اثنا عرشة يوما؛ مخسة   :                                                        أربعة صلوات؛ أربعة أيام؛ أكثر من أربعة أيام؛ بعضهم يقول  :      قال–           سنذكر اخلالف 

  .                                        العرف، انظر العرف هو الذي يضبط حد اإلقامة  : ً                   ًعرش يوما؛ بعضهم يقول
   إن   :                   ذي ذكره ما هـو؟ قـال                                            من نوى اإلقامة أكثر من إحدى وعرشين صالة، هذا ال  :               املصنف مشى فقال

ً                                            ً أكثر من إحدى وعرشين صالة أتم، أي أصـبح مقـيام ال -               هي ليست بلده –                            املسافر إذا نوى اإلقامة يف بلد 
               صـالة أربعـة أيـام   : ً                                                                ًيرتخص بيشء من رخص السفر، إذا املصنف يرى أن حد اإلقامة كم؟ إحدى وعرشين
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ّ                               ّ املتأخرون من العلـامء يـرون أن حـد -               افق فيه احلنفية ً                ً طبعا هذا الذي و-                          وصالة، ألن املتأخرين يف املذهب 
ّ                                                                               ّاإلقامة عرشون صالة، فمن مكث إحدى وعرشين صالة أتم، الفرق بينهام صالة واحدة، املـذهب عـرشين 
                                                                                      صالة من مكث يف بلد عرشين صالة فأقل فهو مسافر، واحد وعرشين فأكثر فهو مقيم، من أين أتيـتم هبـذا 

ّدليل أن النبي صىل اهللا عليه وسلم ملا جاء للحـج مكـث يف مكـة مـن اليـوم الرابـع      إن ال  :                  الدليل هنا؟ قالوا ّ ّ ّ َّ                                                                    ّ ّ ّ ّ َّ
ّاخلامس السادس السابع الثامن انتقل فيه إىل منى فمكث يف مكة أربعة أيـام عليـه الـصالة والـسالم وكـان  ّ َ ِ                                                                                         ّ ّ َ ِ

ّومل نعلم أن النبي صىل اهللا عليه وسلم عزم عىل اإلقا  :                     جيمع فيها ويقرص، قالوا ّ ّ َّ                                            ّ ّ ّ          عـازم ال -               مة يف مكان واحـد َّ
                                          ال نعلم أنه نوى البقاء يف مكان واحد مرتخـصا -                                                    ينتظر الرجوع؛ هو ينتظر الذهاب إىل منى؛ ال ينوي البقاء 

                                                         هذا أقىص ما ورد علينا؛ فنأخذ به، احلقيقـة أن هـذا الـدليل لـيس   :                                    برخص السفر أكثر من هذه املدة؛ فقالوا
ًقويا، كالم صحيح جدا ولكننا مل نج ً                              ً                                                          د غريه، ولذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية مع أنه أكثر األشـخاص الـذي ً

                                          واألحوط أن نصري إىل أربعة أيـام، أغلـب النـاس ال   : ّ                                               ّيتبنى أن حد اإلقامة هو العرف؛ ماذا كان يقول؟ قال
ًيضبطون العرف، أنا مرة ذهبنا إىل بلدة وأنا أذكر دائام هذا اخلرب معي اثنـان مـن املـشايخ  ّ                                                                               ً    ار             مـن هيئـة كبـ-ّ

َّ تويف أحدمها واآلخر شفاه اهللا عز وجل-       العلامء  َّ                                َّ ّ                ّ كالمهـا يف سـن واحـد -                 فذهبنا إىل بلدة -ً           ً  مريض جدا -َّ
ًومشاخيهم متقاربون؛ وكل يشء ويرجحون رأيا واحدا  ً                                            ً ّ                                           ّ ملا ذهبنا إىل تلك البلد أحـدهم يقـول هـذه سـفر، -ً

ّلـسن ويف النظـر إىل األمـور                    مـع أهنـم اسـتووا يف ا-               ً       ليست سفرا، إذا ً العرف   :           واآلخر يقول ِّ                      ّ           ومـع ذلـك -ِّ
ً                                                    ًإن العرف مطلقا؛ هذا خيتلف بني شخص وشخص، يكون الرجل هو   :                              اختلف نظرهم، فلذلك عندما نقول

                                                                                        وزوجته هي ترى القرص أهنا يف سفر وهو يرى أنه ليس بسفر، الرفقة ختتلف أعرافهم، ولـذلك قـال الـشيخ 
                         األحوط أن املرء إذا عزم عـىل   :                            وط، وذكر ذلك يف الفتاوى، قال   األح  : -                      مع تبنيه الرأي اآلخر -          تقي الدين 

ًاإلقامة أكثر من أربعة أيام أن يتم، طبعا املصنف زاد صالة وهذا األمـر فيهـا سـهل حتـى لـو أخـذت رأي  ً                                                                                        ً ً
   . ُ                                                       ُاملصنف حتى ما يف إشكال، إن الرسول أختلف يف عدد الصلوات كذا

                                            يدري، عندي موعد مستشفى وال أعلم متى سـأعود،                                  وإن مل جيمع عىل ذلك، أي جلس يف بلد ومل  :    قال
ّقرص أبدا، وعىل ذلك حتمل قصة النبي صىل اهللا عليه وسلم  الذي يف تبوك وحديث ابن عمر الذي يف   :     نقول ّ ّ َّ ً                                                                                 ّ ّ ّ َّ ً

  .        أذربيجان
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   .             باب صالة اخلوف  :           يقول املصنف
ّجتوز صالة اخلوف عىل كل صفة صالها النبي صىل اهللا عليه وسلم، صىل ا ّّ ّ َّ                                                       ّ ّّ ّ ّلنبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم َّ ّ ّ َّ                     ّ ّ ّ َّ

ّصالة اخلوف بصفات متعددة يمكن أن تأخذوها من كتب الفقه وكتب احلديث التي وردت عن النبي صىل  ّ َّ                                                                                    ّ ّ َّ
  .ّ            ّاهللا عليه وسلم

               أن جيعلهـم اإلمـام   :                                     يعجبني حديث سـهل فاختـار هـذه الـصفة قـال  :                        واملختار منها كام قال أمحد  :    قال
                                                            فة حترس ال يصلون معه، وأخرى تصيل معه ركعة واحدة، ثـم إذا قـام إىل                            طائفتني يعني جيعلهم قسمني، طائ

  -                                            فتنـوي الطائفـة الـذين صـلوا معـه ركعـة مفارقتـه -ً            ً يبقـى واقفـا -                                 الثانية يقف اإلمام يف الثانية ويقـف 
                         اإلمام، اإلمام وحده يقرأ -                                          يعني يصلون الركعة الثانية وهو واقف يقرأ –              ويتمون صالهتم -            ينفصلون عنه 

                            وأمتت صالهتا ثم ذهبت حتـرس املكـان   :      قال–                     إذا كان ثنائية مثال -                                    واملأمومون خلفه يصلون الركعة الثانية 
ّ                                                                                             ّالطائفة األوىل أو الثانية، ثم جاءت األخرى فصلت معه الركعة الثانية، فيكون اإلمام صىل اثنتني بجامعتني، 

                               لركعـة األخـرى وهـو جـالس تقـوم وتـأيت                             فإذا جلس للتشهد قامت فأتت با  :                        كل ركعة يصيل هبا أحد، قال
ّبركعة قبل أن يسلم وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم هبا، هـذه الـصفة صـفة صـالة اخلـوف وهـي مـستثناة،  ُّ ُ                                                                                     ّ ُّ ُ
                                                                                ولذلك صالة اخلوف مستثناة من حيث التوجه للقبلة كام سـيأيت، مـن حيـث عـدد الركعـات ألهنـا صـالة 

                                             كام سيأيت، من حيث اإلمتام فهي مستثناة، وال يقاس                                          خوف، من حيث اهليئة قد يصيل من غري ركوع وسجود
ُ                          ُاحلقيقة أن هذا فيه بعد، مـا   !                 تقاس عىل صالة اخلوف  :                                             عليها غريها، ولذلك فإن بعض أهل العلم حينام قال

ٍلو أن امرئ يصيل قارصا الصالة خلف رجل يـتم، قـال  :                           الذي قيس عىل صالة اخلوف؟ يقول ّ ً                                          ٍ ّ         يـصيل معـه   : ً
ّاثنتني ثم يسلم ثم  ُ                 ّ      ما -                               وإن كان قال به بعض أهل العلم -            هذا غري صحيح   :                           يصيل اثنتني ويأيت بثالث، نقولُ

َّيـتم هـذه الـسنة  :                         املسافر يصيل خلف املقـيم قـال (ً                                      ًالسبب؟ أوال احلديث ذكرت لكم عن ابن عباس  ُّ ّ             َّ ُّ      ، ويف  )ّ
ّ     ّيـتم،   :      م قـال                              دخلت املدينة فـسألت فقهاءهـا فكلهـ  :    قال  )               كلمة غري مفهومة (                       األوسط البن املنذر أن بعض 

ّفيجب متابعة اإلمام، إذا هذا واحد ،األمر الثاين النبي صىل اهللا عليه وسلم قال ّ ّ َّ ً                                                                     ّ ّ ّ َّ                         إنام جعل اإلمام ليؤتم بـه،  «  : ً
     وإذا  «                                                        ملاذا مل تتابعه وأنت تنفصل عنه؟ فـال جيـوز لـك أن تنفـصل قبلـه  »                               فإذا كرب فكربوا، وإذا ركع فاركعوا

                                إن القيـاس عـىل صـالة اخلـوف ال يـصح ألهنـا   :          أننا نقـول  :         ر الثالث                     يف هذه الزيادات، األم »ّ          ّسلم فسلموا
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ّإذا أتم قبل أن يسلم، ومل يقـل بـذلك أحـد، ولـذلك ال يقـاس عـىل   :                                    مستثناة، ولو قلنا بصحة القياس لقلنا ُ ً                                                      ّ ُ ً
   .                صالة اخلوف يشء آخر

ًوإن اشتد اخلوف صلوا رجاال و ركبانا إىل القبلة، قلت لكم  :           يقول الشيخ ً                                                   ً   :                غريها، قلت لكم   وإىل  :    قال  : ً
ً                                ًيومئون بالركوع والسجود إيـامء مثـل   :                                حالة املسايفة وحالة املطاردة، قال  :                           إن اشتداد اخلوف يكون بحالتني

   .       ما سبق
ٍوكذلك كل خائف عىل نفسه إما من سبع وإما من ظامل وإما من عاد وإمـا مـن عـدو وغـري ذلـك  :    قال ّ ّ                                                                            ٍ ّ ّ.   

ًيصيل عىل حسب حاله راكبا أو ماشيا ون  :    قال ً                                 ً    .       حو ذلكً
ًويفعل كل ما حيتاج إىل فعله من ركض ومن تناول سيف أو يشء مثال أو يشء ما، قال  :    قال ٍ                                                                     ً        مـن هـرب   : ٍ
   .     وغريه

  .             باب صالة اجلمعة  :                       يقول الشيخ رمحه اهللا تعاىل
ٌ                                                                               ٌكل من لزمته املكتوبة لزمته اجلمعة، هذا هو األصل أن اجلمعة الزمة عىل كل مسلم ألهنـا إحـدى   :    قال

                                   إهنـا بـدل عـن الظهـر، مـن اخلطـأ، الفقهـاء   :                                     مس يف اليوم فتجب، هذا هو األصل، ال نقـول          الصلوات اخل
                                                                                 اجلمعة ليست بدال عن الظهر وإنام الظهر بدل ملن فاتته، هي إحدى الصلوات اخلمس ولكنها يـوم   :       يقولون

َّاجلمعة فهي الزمة يف األصل كالصلوات داخلة يف قول اهللا عز وجل  َّ ٌ                                                     َّ َّ َّوأقيموا الصال ﴿ٌ َُ ِ َ            َّ َُ ِ   .)١( ﴾َ  َةَ
ّ                                                    ّإن الدور ثالثة، فالذي جتب عليه الصالة من؟ املـستوطن، هـذا   : ً                               ًإذا كان مستوطنا ببناء، نحن قلنا  :    قال

             هنا ال بناء -                                        ببناء، وبناء عىل ذلك الذي يقيم يف البادية   : ً                                            ًواحد، أي ال بد أن يكون مستوطنا، هذا واحد، قال
َّبينها وبينها فرسخ وما دون، اهللا عـز وجـل   : ً            ًا ببناء، قال                                فال صالة مجعة عليه ألنه ليس مستوطن-          وإنام خيام  َّ                                     َّ َّ

ِيا أهيا الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللاَِّ ﴿  :     يقول ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِْ َ َ ْ َ ْ َّ َ َْ ُ ُ َ َُّ َ َْ ِ ُ ُ َّ َ َِّ                                                               ِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِْ َ َ ْ َ ْ َّ َ َْ ُ ُ َ َُّ َ َْ ِ ُ ُ َّ                    هـذه يـسموهنا مـسافة )٢( ﴾َ
                                 ن بينه وبني املسجد فرسخ جيب عليه أن                                 وقدر السعي قدره فرسخ، فيجب ملن كا  :                        السعي، قدر السعي، قالوا

                                          فام دون إال املرأة فإهنا ال جتب عليها صـالة اجلمعـة   : ّ                                            ّحيرض الصالة، ومن كان زاد عن فرسخ فإنه يعذر، قال

                                                
 .٤٣: البقرة) ١(
 .٩: اجلمعة) ٢(
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   .                                                                                 والعبد أيضا ال جيب عليه ألن وقته ملك لسيده، واملسافر واملقيم كالمها ال جتب عليه صالة اجلمعة
ٍ أو مطر أو خوف فكل هؤالء ال جتب عليهم-               سائر صالة اجلمعة       مثل -              واملعذور بمرض،   :    قال ٍ                                  ٍ ٍ.  
                                                      إن حرضوها أجزأهتم عن صالة الظهر ومل تنعقد هبم، ما معنـى مل -             كل السابقني -         إن حرضوها   :        قالوا

ّ                                            ّإال املعـذور، مـا املقـصود باملعـذور؟ الرجـل احلـر، إال   :                                        تنعقد هبم؟ أي أهنم ال يعدون من األربعـني، قـال
  .                             إذا حرضها وجبت عليه وانعقدت به       املعذور 
                              أن تفعل يف وقتها، وقد سبق معنـا   : ٍ                                                 ٍومن رشط صحة اجلمعة فعلها يف وقتها يف قرية، أول يشء قال  :    قال

ً                                                                 ً وهو من مفردات املذهب وقد فعلها اخللفاء الراشدون مجيعا أو ثالثـة مـنهم -ً                        ًأن وقتها عىل الصحيح دليال 
                                                      مس قيد رمح إىل أن يكون ظـل كـل يشء مثليـه، واجلمهـور يـرون أن                                 أن وقتها يمتد من حني ارتفاع الش-

     أن -                 يف الـصحيح بعـضها –                       ، وقد صحت أربعـة أحاديـث -             كوقت الظهر -                         وقتها يبدأ من زوال الشمس 
ّالنبي صىل اهللا عليه وسلم كان يصيل قبل الزوال، بل خيرج من الصالة ما زالت الشمس، فلـو أن الـشخص  ّ ّ ّ َّ                                                                                      ّ ّ ّ ّ َّ

  .                       قبل زوال الشمس بيسري صحت              قدم صالة اجلمعة 
ّيف قرية، أي ال تصح يف بادية، وبناء عىل ذلك فإن أشخاصا لو كانوا مسافرين أو كانوا يف بر فصلوا   :    قال ًً ٍ                                                                                       ّ ًً ٍ

                                                                                  اجلمعة؛ فإن صالهتم باطلة، ألهنم غري مستوطنني بإمجاع أهل العلم ال خـالف فيهـا، أن غـري املـستوطن ال 
        كلمـة غـري  (ً                                ً وهـذه حتـدث كثـريا، يكـون بعـض الـشباب -       ستوطنني                      إذا كانوا كلهم غري م-ّ          ّتصح الصالة 
                                                               دعونا نصيل مجعة؛ نحن مئة، إن شاء اهللا تكونوا ألـف مـا تـصح صـالتكم، بعـض   : ّ            ّيف بر فيقولون  )       مفهومة

                                                                                  الناس يكون عندهم مرابطة خارج املدينة ما تـصح صـالة اجلمعـة، لـذلك صـدرت فتـاوى، بـل الفقهـاء 
ً فيها اجلمعة؛ الصالة باطلة، نص الفقهاء قديام وحديثا، طبعا الـسجون اليـوم ّ                ّإن السجون ال تصىل  :       يقولون ً ً ّ                                                                    ً ً ً ّ

  : ّ                              ّال تصح الصالة، كل كتب الفقه تقـول  : ً                                                    ًصارت داخل املدن لكن قديام كانت السجون خارج املدن، فنقول
  .                                                          السجناء ال تقام عندهم صالة اجلمعة ألهنم غري مستوطنني خارج البلدان

                          أن حيرضها أربعون، هـذا هـو رشط   :                                   املستوطنني أربعون من أهل وجوهبا، قوله            وأن حيرضها من   :     يقول
َّألن النبي صىل اهللا عليه وسلم مجع يف املدينة أول مجعة كانوا أربعني وال يعرف أهنم نقصوا عن   :             العدد، قالوا ّ ّ ّ َّ                                                                              َّ ّ ّ ّ َّ

  .                                            هذا العدد وهو ال شك األحوط أن يكون العدد أربعني
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                                                    مسألة مهمة أن من رشط صـحة صـالة اجلمعـة أن تـسبقها خطبتـان؛                         وأن يتقدمها خطبتان، هذه   :    قال
ّ                                               ّإن الصالة باطلة، ال يصح أن تصىل اجلمعـة بـدون خطبتـني،   :                                       جيب، فإن مل تسبقها هاتان اخلطبتان فيقولون

ً                                                                                 ًوبناء عىل ذلك لو خطبت خطبة واحدة ما تصح صالة اجلمعـة، تعـاد صـالة اجلمعـة، مل خيـالف بـذلك إال 
                                                                               كل فقهاء املسلمني عىل أنه ال بد أن تتقدمها خطبتان، هاتان اخلطبتان كيف تفرق بيـنهام؟                الشعبي فقط، وإال

ّبأن يأيت بكل واحدة من اخلطبتني بأركاهنا، ما يلزم اجللوس بينهام، اجللوس بينهام سنة والفصل بيـنهام   :      قالوا ُ                                                                                       ّ ُ
ّبوقت سنة، الفاصل بينهام قدرها الفقهاء بقراءة  َّ ُ                                            ّ َّ          ال يكـون -                        كام قـال ابـن مفلـح بـالفروع   )             قل هو اهللا أحد (ُ

                                                                         ، القصد من هذا الفصل جيب أن يأيت بكل واحدة من اخلطبتـني بأركاهنـا وسـنذكر أركاهنـا -ً           ًالفصل طويال 
   .         بعد قليل
ُ               ُمحـد اهللا تعـاىل، أن   : ً                                                             ًوأن يتقدمها خطبتان، يف كل خطبة وجوبا، جيب أن يكون يف كـل خطبـة قـال  :    قال

َّحيمد اهللا عز وجل، قال َّ                  َّ ّوالصالة عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم جيب، وقراءة آيـة، واملوعظـة، هـذه أربعـة   : َّ ّ ّ َّ ّ                                                                   ّ ّ ّ َّ ّ
   إن   :                             اتقوا اهللا، ولـذلك يقـول الفقهـاء  :                          أقل ما يسمى موعظة أن يقول  : ّ                             ّقراءة آية تامة، واملوعظة قالوا  :      أشياء

                          ني اجلمعة، خطبة احلاجـة فيهـا                                                                 من أتى بخطبة احلاجة يف صالة اجلمعة يف اخلطبة األوىل والثانية فقد أتى برك
ّ طبعا كلمة الصالة عىل النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم يـرى الـشيخ تقـي الـدين أن -                     احلمد وفيها الشهادتان  ّ ّ َّ ّ ً                                                                 ّ ّ ّ َّ ّ ً

ّالواجب إنام هو الشهادتان هنا دون الصالة عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم  ّ ّ َّ ّ                                                               ّ ّ ّ َّ                             فيهـا احلمـد وفيهـا الـشهادتان -ّ
ِيا أهيا الذين آمنوا اتقوا اهللاََّ حق تقاته ﴿              يها موعظة وهي                        وفيها قراءة ثالث آيات وف ِ َِ ُُ ََّّ َُ َ ََ َُّّ َ َ          ََّ                           ِ ِ َِ ُُ ََّّ َُ َ ََ َُّّ َ                 هذه موعظـة، مـنهم   )١( ﴾َ

ِيا أهيا الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعـة  ﴿  : َّ                              َّ     َّأقل املوعظة التقوى، واهللا عز وجل َّ يقول  :        من يقول ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َّ َ َُ ُ َ ُّْ ِ َ َُ ِ ُ َّ َ                                               ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َّ َ َُ ُ َ ُّْ ِ َ َُ ِ ُ َّ َ
ِفاسعوا إىل ذكر  ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ              ِ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ                                                                          فال بد أن يكون فيها ذكر اهللا وأقل ذكر اهللا ذكـر األربعـة أمـور التـي ذكرناهـا قبـل )٢( ﴾  َِّ اهللاََِّ

   .     قليل
ّويستحب أن خيطب عىل منرب لفعل النبي صىل اهللا عليه وسلم وهذا مـن بـاب االسـتحباب، فـإذا   :    قال ّ ّ َّ ٍ                                                                           ّ ّ ّ َّ ٍ

َّصعد أقبل عىل الناس، أي توجه إليهم قبل وجههم، والسنة اخلطيب أن  ُ َ ِ                                                            َّ ُ َ ً                             ًخيطب قصدا أي أن ينظر أمامـه وال ِ

                                                
 .١٠٢: آل عمران) ١(
 .٩: اجلمعة) ٢(
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ّيلتفت يمينا وال شامال، وسلم عليهم، وهذه سنة كام فعل النبي صىل اهللا عليه وسـلم ثـم جلـس واجللـوس  ّ ًّ ّ َُّ ّ ً                                                                                    ّ ّ ًّ ّ َُّ ّ ً
ّسنة، قال ُ        ّ ّوأذن املؤذن، ثم يقوم اإلمام مرة أخرى فيخطب ثم جيلس، واجللوس الثاين أيـضا هـذا سـنة ثـم   : ُ ُ ّ ّ                                                                              ّ ُ ّ ّ

   ثـم   : ً                                                              ًية، ويف كل من اخلطبتني ال بد وجوبا أن يأيت هبذه األمور األربعة جيـب، قـال                      يقوم فيخطب اخلطبة الثان
ّتقام الصالة فينزل فيصيل هبم ركعتني فيجهر بالقراءة كام فعل النبي صىل اهللا عليـه وسـلم، فمـن أدرك معـه  ّ ّ َّ ّ                                                                                         ّ ّ ّ َّ ّ

ّركعة أمتها مجعة وإال أمتها ظهرا، يعني أن من مل يدرك مـع اإلمـام إال التـشهد  ّ ً                                                                  ّ ّ                        مل يـدرك وال ركعـة أدرك مـع ً
      أنـا -ً                                                                                           ًاإلمام التشهد فقط أو أتى بعد رفع اإلمام من الركوع الثاين فإنه يدخل معه ويتمها ظهرا، هذه اجلملـة 

                                             أخذ منها بعض أهـل العلـم وهـو القـايض عـالء الـدين -                                         سأذكر الفائدة وأنتم استخرجوا من أين جاءت 
      أنـه -                                       مع أنـه مل يـدرك معـه وال ركعـة مـن الـركعتني -    مام                                        املرداوي أن املؤلف يرى أن الذي يدخل مع اإل

ًيدخل معه بنية اجلمعة، ما يدخل معه بنية الظهر وإنام يدخل معه بنية اجلمعة ويتمها ظهرا فتجزئه ّ                                                                                       ً ّ .   
ً                                                                                 ًوكذلك إذا نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة؛ أمتوها مجعة وإال أمتوها ظهـرا، مثـل مـا   :    قال

                                                                              واضح أنه إذا نقص العدد يف أثنائها وقد صلوا ركعة فإهنم يتموهنـا مجعـة وإن مل يكونـوا ً                ًذكرت سابقا، يعني
  .                                             قد صلوا ركعة وإنام أقل من ذلك فإهنم يتموهنا ظهرا

ّوال جيوز أن يصىل يف البلدة أكثر من مجعة ألن النبي صىل اهللا عليه وسلم هنى عن مسجد الـرضار،   :    قال ّ ّّ َّ                                                                              ّ ّ ّّ َّ
                                                                            إىل أكثر منها، األصل أنه ال جيوز يف البلد الواحد أكثر من مجعة، إال أن يكون البلد                  إال أن تدعوا احلاجة  :    قال

     وجـود   :          الـرشط األول  : ً                                                             ًواسعا فإنه جيوز أن يكون هناك مـسجدان ولكـن بـرشطني انتبـه هلـذين الـرشطني
       أول مـن    إن   : ُ                                                                            ُاحلاجة، ما هو دليل احلاجة؟ املشقة عىل الناس ووجود بعد أكثر من فرسـخ، ولـذلك يقولـون

              األمـصار الكبـرية   : ّ                                                                      ّأقام مجعتني يف بلد عيل ريض اهللا عنه يف الكوفة فقد عقد فيها مجعتني، ولذلك أمحـد قـال
  -              إن اجلمعـة األوىل   : ً                                       ًهذا مهم جدا نحن أن فقهاء احلنابلة يقولون  :                                   كبغداد يكون فيها مجعتان، الرشط الثاين

                                                   انية لكن احلنابلة يروهنا يف اجلمعـة الثانيـة وأظـن اجلمهـور ً                                          ًطبعا املالكية يرون إن اجلمعة األوىل واجلمعة الث
                                                                              أن اجلمعة األوىل ال يشرتط فيها أذن اإلمام أما اجلمعة الثانية فيـشرتط فيهـا أذن اإلمـام، -                كلهم عىل الثانية 

                                                                                  اجلمعة األوىل يف البلد التي تصىل األوىل أول مسجد أقيمـت فيـه صـالة اجلمعـة هـذه ال يـشرتط فيهـا أذن 
َ                                                                                           َمام، ولكن اجلمعة الثانية يشرتط فيها أذن اإلمام مل؟ ألهنا مبنية عىل احلاجة واملصلحة، لو فتح الباب كـل   اإل
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                                                                         واهللا أنا عندي مصلحة؛ مسجدي ضيق، ولذلك كل واحد يضع حتى يف بيته فيصيل اجلمعة ال   :          واحد يقول
                  قوة هذا القول وهـو   )         مفهومة       كلمة غري (ّ                                                  ّحيتاج للمسجد وحدثت فتن وتفرق بني املسلمني، ولذلك ال شك 

                                                                                    قول اجلامهري أن اجلمعة الثانية يف املرص بخالف اجلمعة األوىل ال بـد فيهـا مـن إذن اإلمـام وإال مـا تـصح، 
ّ                                                                                      ّولذلك فصل املشايخ أن أي شخص يصيل اجلمعة ولو كانوا مستوطنني إذا صلوا يف مسجد مل يصدر فيه إذن 

                                                         باطلة، وهذه الفتاوى صادرة قديام أيام الـشيخ ابـن بـاز رمحـه اهللا ّ                                  ّمن وزارة الشؤون اإلسالمية فإن الصالة 
   .                                     وحممد بن ابراهيم وهذا قول املشايخ عامة

َويستحب ملن أتى اجلمعة أن يغتسل بأن يعمم بدنه، ذكرنـا بعـض سـنن االغتـسال ذكرنـا منهـا   :     يقول ُ                                                                             َ ُ
                              طيب الطيب ويباكر إليها، ويبـدأ                                                              التأكيد عىل الرأس واملنظفات وغريها، ويلبس ثوبني نظيفني ويتطيب من أ

   .                                                                                التبكري من بعد الفجر عـىل الـصحيح ألن النهـار يبـدأ مـن طلـوع الفجـر وال يبـدأ مـن طلـوع الـشمس
َفإن جاء واإلمام خيطب مل جيلس حتى يصيل ركعتني ولو كان وقت هني وهذا من السنن باألوقات التي   :    قال ُّ                                                                                 َ ُّ

َّيرتفع فيها النهي عن السنة  ُّ                          َّ   .ّ                    ّعن الصالة يف حديث جابر  )    ومة          مجلة غري مفه (ُّ
  .                 يوجز فيهام، أي خيترص  :    قال
ّوال جيوز الكالم واإلمام خيطب لقول النبي صىل اهللا عليه وسـلم مـن قـال  :    قال ّ ّ َّ                                                         ّ ّ ّ       فقـد  ؛         لـصاحبه صـه «  : َّ

                                                                                      إال لإلمام يكلم نفسه ويكلم من شاء أو من كلمه أي من كلم اإلمام، الذي يكلم اإلمام إمـا رجـل )١( »   لغى
ّ أو يسأله كام كان النبي صىل اهللا عليه وسـلم يـسأله -                                 كأن اإلمام خيطئ يف آية فيفتح عليه -     إلمام          يفتح عىل ا ّ ّ َّ                                             ّ ّ ّ َّ

                                                                                            بعض الناس وهو يف اخلطبة فيجوز أن يكلم اإلمام؛ فيسأل اإلمام هذه كيف تكون؟ فريد عليه اإلمام، أما أن 
  .                                            يسأل غري اإلمام فإنه ال جيوز وهذا من اللغو املحرم

ّعز وجل َّ للجميع التوفيق والسداد وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد        اسأل اهللا  ّ ّ ّ َّ                                                َّ       ّ ّ ّ ّ َّ 

                                                
 .بنحوه) ٩٣٤( صحيح البخاري )١(
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  :     أسئلة
َّما احلكمة يف قول الفقهاء ال يكرس عظمها أي العقيقة؟ هل يوافق السنة أم ال؟  :       سؤال- ُّ                                                                   َّ ُّ 

ًوتفك أجزاال وتطبخ أجزاال، نقول الدليل   :                                           أول يشء الدليل عىل أن كرس العظم؛ يقول الفقهاء  :     جواب ً                                    ً ً
                                                                                        ليه ما ذكر ابن عبد الرب اتفاق علامء الصحابة والتابعني عىل استحباب ذلك هكـذا قـال، احلكمـة يف ذلـك  ع
ّالسالمة والتفاؤل، ولذلك يقول النبي صىل اهللا عليه وسلم  :      قالوا ّ ّ َّّ                                                 ّ ّ ّ           ما معنـى )١( »                      كل مولود مرهون بعقيقته «  : َّّ

                               وأصح األقوال سـالمة املولـود، بمعنـى   ،  )              كلمة غري مفهومة   : (          سالمته وقيل  :             شفاعته، وقيل  :           مرهون؟ قيل
َّأن هذا املولود إذا عققت عنه فإن اهللا عز وجل سيصح بدنه ويسلمه، ولذلك كان وجد رجـل ولـد لـه ابنـة  َّ                                                                                         َّ َّ

ّ كان قد تكدر عليها وخيش أن هتلك لصغر سنها فقال له صـاحبه-                     أي ولدت قبل موعدها -     خدجية  ِ                                                     ّ َّ   َّعـق   : ِ
ّعنها فإن النبي صىل اهللا عليه و ّ َّ                           ّ ّ ّ                                  ّ فمن باب التفاؤل بالسالمة فإنك تعق  »                      كل مولود مرهون بعقيقته «  : ّ       ّسلم قالَّ

ّوال تكرس عظام فلام فعل ذلك سلم اهللا عز وجل ولديه، وهذا من باب السالمة بإذن اهللا َّ َّّ ً                                                                      ّ َّ َّّ ً .   
                             يقول أرجو توضيح سجود السهو؟   :       سؤال-

ً                         ًإن القـول إذا كـان قلـيال أو   :      قولـون                         إن القول ال سجود له، إنـام ي  :                         ال، السهو، الفقهاء يقولون  :     جواب
ّكثريا فإنه يبطل الصالة جهال أو قصدا كله يبطل الصالة ال يفرقون بني ذلك، ولكـن الـصحيح أن اجلاهـل  ًّ ًً                                                                                      ّ ًّ ًً
ّيعذر، كام يف حديث معاوية بن احلكم يف الصحيح أنه تكلم يف الصالة فقال النبي صىل اهللا عليـه وسـلم لـه ّ ّ َّ ّ ُ                                                                                      ّ ّ ّ َّ ّ ُ :  

ّ                                      ّ، فلذلك عندهم أن الكالم يف الـصالة ال يوجـب )٢( »                       ح فيها يشء من كالم اآلدميني ل صّ                ّإن هذه الصالة ال ي «
              سمع اهللا ملن محده   : ٍ                                                                         ٍسجود السهو إال يف موضع واحد وهو إذا أتى بذكر يف غري حمله فقط، يعني بدل ما يقول

   .                                اهللا أكرب، فهنا يسجد له سجود السهو  :    قال
 

                        وقت اخلطبة هو من اللغو؟                              يقول هل الذي يكتب عىل السجادة   :       سؤال-
  .                     نعم من مس احلىص فقد لغى  :     جواب

                                                
 ).٤١٨٤(صحيح اجلامع . بنحوه) ١٥٢٢(الرتمذي .  صحيح)١(
 .بنحوه) ٥٣٧( صحيح مسلم )٢(
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                            إن يف املغني مل يذكر االضطجاع؟   :                          فإن شق عليه فعىل ظهره وقلت  :               يقول قول املوفق  :       سؤال-
        يف املقنـع   :                                    إن عجز، نقل عنه صاحب اإلنصاف أنه قال  :                                 ال، مل أقل أنه مل يذكر االضطجاع، قال  :     جواب

                  إن شـق، واملـشقة دون   : ً                                            ً جيوز أن يصيل عىل ظهـره إال إن عجـز متامـا، هنـا يقـول              إن عجز، يعني ال  :        أنه قال
   .                                                 العجز، ومعروف اصطالح الفقهاء يف التفريق بني الكلمتني

 ّ                                                      ّهل تقام الصالة قبل نزول اإلمام من املنرب أو بعد نزوله منه؟  :     يقول  :       سؤال-
   .                                       كالمها سواء، املقصود بعد االنتهاء من اخلطبة  :     جواب

                          إن اهلجرة يـدخل فيهـا املتقـدم   :                                            إن أقدمهام هجرة بعد ارتفاع حكم اهلجرة هل يقال  :        أال يقال  :    ؤال   س-
                        بالتوبة والرجوع إىل اهللا؟ 

َّال، هذا الكالم غري صحيح ألنه قد يكون الشخص تأخر قربـه مـن اهللا عـز وجـل ومـع ذلـك   :     جواب َّ                                                                      َّ َّ
                                       عني أنه هناك نـوع تزكيـه، وهـذه التزكيـة ال                                                     يكون أفضل من املتقدم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهذا ي
ّينظر هلا إنام ينظر لألشياء الواضحة مثل كرب السن ونحوه ِّ                                                 ّ ِّ.  

                                       يقول هل القراءة باملقامات قراءة صحيحة؟   :       سؤال-
                                                                                 هي صحيحة، لكن انظر القراءة باملقامات بمعنى أن يتعمد املقامات ال جيوز، وأما أن يأيت عـىل   :     جواب

ً                                                                             ًز، وأنا أعجبني يف احلقيقة شيخ املقرئني بمرص الطبالوي عليه رمحه اهللا إذا كان ميتـا وغفـر                 لسانه املقام فيجو
           أنـت ال تعـرف   :                                   أنـا أردت أن أسـجل يف اإلذاعـة فقـالوا يل  : ً                                          ًاهللا له إن كان ميتا؛ قرأت له لقاءا سـابقا قـال

ّ               ّواهللا ال أتعلـم مـا   :    قلـت  :   ال                       فتعلم املقامات عنده، ق-                       حممد عبد الوهاب املغني -                    املقامات؛ فاذهب لفالن 
ًفرفعني اهللا حتى أصبحت شيخا للمقرئني يف مـرص، طبعـا سـابقا   :                                    أقرا به القرآن عند ملحن؛ فرفضت، قال ً ً                                                  ً ً ً

ً                                                                                        ًاآلن واحد غريه، املقصود أن القراءة باملقامات عمدا هو الذي منهي عنه لكن قد يأيت عـىل لـسان الـشخص 
                                                      قامات املعروفة تأيت هكذا نفس اليش ألنه ال يستطيع أن يـستبعد                                    الصبا والبيات واحلجازي وغري ذلك من امل

   . ً                    ًاملقام إذا تقصد املقام
ً                                                                   ًيقول أحد اإلخوان كنت مسافرا ووجـدت أحـد اإلخـوان يـصلوا اجلمعـة فـصليت معهـم   :       سؤال-

 ً                                               ًوعلمت أهنم مل يأخذوا إذنا من اإلمام اجتمعوا وصلوا؟
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 ٢٢٤

                                                     سجد واحد هذا ال يشرتط إذن اإلمام، إذا كان البلـد مـا فيهـا                                 قول أن البلد إذا مل يكن فيها إال م  :     جواب
                                                                                             إال مسجد واحد هنا فلو كان بلدة واحد وكبرية ال بد أن يكون املسجد مأذون فيه، وفتوى املشايخ عنـدنا أن 

   . ٌ                   ٌ  جيب أن يكون فيه إذن                   ألف وأربعمئة وأربعة                كل مسجد بعد عام 
َّيقول هل قضاء سنة الظهر بعد العرص  :       سؤال- ُ                               َّ ّ خاص بالنبي صىل اهللا عليه وسلم؟ُ ّ ّ َّ                            ّ ّ ّ َّ 

ٌنقول ال، اخلاص بالنبي صىل اهللا عليه وسلم أمـر أو أمـران، األمـر األول  :     جواب ّّ ّ َّ                                                           ٌ ّّ ّ ّاملداومـة، أن النبـي   : َّ َّ                  ّ َّ
ّصىل اهللا عليه وسلم ملا قضاها بعد العرص استمر عليها، الذي هو خاص بـالنبي صـىل اهللا عليـه وسـلم هـو  ّّ ّّ َّ ّ                                                                                     ّ ّّ ّّ َّ ّ

  .                                                                      ألمر األول املداومة عليها فإنه استمر عليها كام يف حديث أم سلمة إىل أن الوفاةً              ًاملداومة، إذا ا
َإن السنن الرواتب عرش، وبعضهم يقول  :                      إن بعض العلامء يقولون   :         قلت لكن   :           األمر الثاين ُّ                                َ           اثنتا عرشة   : ُّ
َإن السنن عرش، فالرسول كم قىض؟ أربع، قال  :              ركعة، فمن قال ُّ                                     َ َفمن خصائصه السنن ال  : ُّ ُّ                   َ               رواتب يشرتك مـع ُّ

ّغريه؛ أربعة أحاديث يف قضاء السنن الرواتـب فمـن خصائـصه قـضاء كـل سـنة فاتـت، ولـذلك ملـا فاتـه  َُ ُّ                                                                                  ّ َُ ُّ
ّاالعتكاف وهو سنة قضاها، يف حق الرسول  ُ                                   ّ ّ كل سنة فعلها النبي صـىل اهللا -                           وهذه قاعدة عند أهل العلم –ُ ّ َُّ ّ                          ّ ّ َُّ ّ

  .ّ                       ّعليه وسلم هي واجبة عليه
ّالة النوافل هل هي سنة؟               رفع اليدين يف ص  :       سؤال- ُ                      ّ ُ 

ّإذا كان القصد رفع اليدين يف التكبري نعم هو سنة ال فرق بينهام  :     جواب ُ                                                        ّ ُ.  
                                            يقول من جلس جلسة االسرتاحة بشكل دائم ما احلكم؟  :       سؤال-

ًالرجل مصيب ن حيث أنه مل خيطئ من ومل يفعل يشء حمرما، فإن من الصحابة مـن فعـل ذلـك   :     جواب ً                                                                         ً ً
ّ                                                                ّ وأهل حيه، فإهنم كانوا يفعلون ذلك جيلس جلسة االسـرتاحة فهـو مـصيب، لكـن                   مثل مالك بن احلويرث

ً                                                                       ًدع جلسة االسرتاحة أحيانا، ألين أعلم أن بعض البلـدان حـني يقـوم شـخص وال جيلـس جلـسة   :        نقول له
ًاسرتاحة ينظرون إليه نظرة استغراب وكأنه قد خالف السنة وأن األمر ليس كذلك، لكن دعها أحيانـا حتـى  َّ ُّ                                                                                           ً َّ ُّ

  .                              علم الناس أهنا ليست الزمة ومؤكدة ي
َإن الراجح من السنن الرواتب هي اثنتي عرشة ركعـة حلـديث   :        أال يقال  :       سؤال- ُّ                                                  َ ّ              ّمـن صـىل يف اليـوم  «ُّ

  ؟ »              اثنتي عرشة ركعة
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َهذا احلديث مل يقل إن هذ االثنتي عرشة ركعة هي السنن الرواتـب، وإنـام   :     األول  :           نقول أمرين  :     جواب ُّ                                                             َ ُّ
ّة، فتشمل أي اثنتي عرشة ركعة من غري الفريضة مثل قول النبي صىل اهللا عليـه وسـلم              اثنتي عرشة ركع  :    قال ّ ّ َّ                                                                       ّ ّ ّ َّ

             وليست بـرسره -              األيام البيض -                      ليست هي أواسط الشهر )١( »                          أوصاين خليل بصيام ثالثة أيام «         أليب هريرة 
        حيح جـاء  ص  :                                                                            فإنه جاءت أحاديث يف الرسر وجاءت أحاديث يف الوسط، هذا من جهة، من جهة ثانية نقول

َ أن السنن الرواتب اثنتا عرشة ركعة، ولـذلك يف الروايـة الثانيـة -                      أظن أم حبيبة و غريها -     حديث  ُّ                                                          َ       وهـي -ُّ
َ أن السنن الرواتب اثنتا عرشة ركعة، أنا قلت لكم-                       اختيار الشيخ ابن تيمية  ُّ                                             َ    .               قوالن ألهل العلم  : ُّ

ّكيف اجلمع ما قلته وحديث صلينا مع النبي صىل ا  :       سؤال- ّ َّ                                          ّ ّ ّ                                   ّهللا عليه وسلم حتى كاد يطلـع الفجـر وأن َّ
ّإن النبي صىل اهللا عليه وسلم أوتر قبل أو بعد هذا؟  :                       يفوهتم السحور؛ فهل يقال ّ ّ َّ                                             ّ ّ ّ َّ 

ّكيف نقول إن النبي صىل اهللا عليه وسلم مل يزد عن إحدى عـرشة ركعـة؟ نقـول  :           أخونا يقول  :     جواب ّ ّ َّ                                                              ّ ّ ّ َّ :  
                                 أن هاتني الركعتني الزائدتني عن إحدى   :           ولذلك نقولّ                                          ّغري صحيح، بل ثبت عنه أنه صىل ثالثة عرشة ركعة، 

                                                                                             عرشة ركعة قيل إهنام من مطلق قيام الليل اخلفيفة التي يفتتح هبا قيام الليل فال حتسب من الوتر، بل أعجـب 
ّ واحسب معي قال ابن عباس صىل النبي صىل اهللا عليه وسلم ركعتـني -                    يف بعض نسخ البخاري -       من ذلك  ّ ّّ َّ                                                       ّ ّ ّّ َّ

  -                      بعـض النـسخ يف البخـاري -                                                  ركعتني ثم ركعتني ثم ركعتني ثم ركعتني ثم ركعتني ثم ركعة             ثم ركعتني ثم 
                                           صىل، أمل يصيل بعد العشاء ركعتني؟ أمل يقـل أن صـالة    !! ّ      ّما صىل  :                                كم صاروا؟ مخسة عرش ركعة، كيف تقول

               يزاد عـن إحـدى  ال  :                   صحيح، لكن نقول نحن  : ً                                                        ًالليل مثنى مثنى، إذا هي تقصد الوتر، ما زاد يف الوتر، نقول
                                                                                            عرشة ركعة هذا كامله، نقول ثالثة عرش للحديث الذي ورد، لكن الوتر ال يزاد عليه، لكن مطلق قيام الليـل 

           إن الـصحابة   :                                                                           مل يقل أحد من علامء املسلمني املتقدمني أنه ال جيوز الزيادة عن إحـدى عـرشة ركعـة، أتقـول
ّخالفوا سنة النبي صىل اهللا عليه وسلم؟ لو ق ّ ّ َُّ َّ                                      ّ ّ ّ َُّ                                                     لت هذا هدمت ثالثة أرباع الدين، بل هـدمت الـدين كلـه، مـا َّ

                                                                                    أحد أنكر من الصحابة الزيادة عىل العرشين ركعة، يف عهـد عمـر الفـاروق بحـضور كـل الـصحابة صـلوا 
   . ً                   ً ما جيوز؟ هذا خطري جدا  :                      وله طرق أخرى، فتقول)١(                            ، واحلديث يف املوطأ بإسناد صحيح)٢(         عرشين ركعة

                                                
 ).١٩٨١( صحيح البخاري )١(
  ).ّ                                    مل يثبت أن أحدا من الصحابة صالها عرشين): (٧٦ص) (صالة الرتاويح( قال الشيخ األلباين رمحه اهللا يف كتابه )٢(
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                                                             اضل من ال نكون عندهم يف فضلهم ومكانتهم وعلمهم ذهـب إىل هـذا الـرأي                      نعم، من أهل العلم األف
ُ                                                                                     ُومن ذا الذي ال خيطئ يف يشء، وما زال أهل العلم بعضهم يبني لبعض، هـذه املـسألة ال تـستحق اإلنكـار، 
َّولذلك إن مما حيز يف صدري حقيقة جدا أن أرى بعض أهل الفضل املنتسبني للعلم والسنة واحلديث يـصيل ُّ ً ً ّ                                                                                    َّ ُّ ً ً ّ  
  .ّ                                                                                     ّمع إمام احلرم ثم إذا صىل عرشة انفتل، ال ليشء؛ لكي ليذهب ويضطجع، إن كان طالب علم قرأ القرآن

ّالصحابة صلوا عرشين وأنت تنفتل؟؟ الرسول صىل اهللا عليه وسلم قال ّ                                                         ّ ّ                   ّمن صـىل مـع اإلمـام حتـى  «  : ّ
                 ث بـل مجعهـا أوىل مـن ّ                                          ّ فوت عىل نفسك أجرا عظيام، وال تعارض بني األحادي)٢( »                     ينرصف كتب له قيام ليلة
                                                                إن طريقة فقهاء احلديث إعامل كل حـديث وتنزيلـه منزلتـه ووضـعه يف حملـه فـال   :                    ترك بعضها، وقلت لكم
  .                تعارض بني األحاديث

                                                                                                                                                              
الذي مجع عليه الناس عمر : عن مالك أنه قال: ُ                      وقال اجلوري من أصحابنا: (هعن السبكي قول) ٤١٧/١(ونقل السيوطي رمحه اهللا يف احلاوي 

نعم : إحدى عرشة ركعة بالوتر؟ قال: ّ                                                                            بن اخلطاب أحب إيل، وهو إحدى عرشة ركعة، وهي صالة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، قيل له
 ).وال أدري من أين أحدث هذا الركوع الكثري؟: وثالث عرشة قريب، قال

  : الذي يف املوطأ هو حديثان)١(
ّ                                                                   أمر عمر بن اخلطاب أيب بن كعب ومتيام الداري أن يقوما للناس بإحدى عرشة : (عن حممد بن يوسف، عن السائب بن يزيد، أنه قال) األول َّ َ

  ). الفجروقد كان القارئ يقرأ باملئني، حتى كنا نعتمد عىل العيص من طول القيام، وما كنا ننرصف إال يف فروع: ركعة قال
  ).كان الناس يقومون يف زمان عمر بن اخلطاب يف رمضان بثالث وعرشين ركعة: (عن يزيد بن رومان؛ أنه قال) الثاين

) ٢/٤٩٦ ("ُّ            السنن الكربى"وعنه البيهقي يف ) ١/١١٥/٥ ("املوطأ"رواه مالك يف . ضعيف): (٤٤٦(قال الشيخ األلباين رمحه اهللا يف اإلرواء 
  . عن يزيد بن رومان به مع تقديم وتأخري-) ٢/١٥٤ ("نصب الراية" كام يف -ً    ضا  أي"املعرفة"ويف 
 ."ويزيد بن رومان مل يدرك عمر": قال البيهقي. وهو ضعيف النقطاعه: قلت

ّ                                                  ثم هو معارض ملا صح عن عمر من أمره بإحدى عرشة ركعة  : العن حممد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه ق) ١/١١٥/٤(فقد روى مالك , َ
َّ                                                                       أمر عمر بن اخلطاب أيب بن كعب ومتيام الداري أن يقوما للناس إحدى عرشة ركعة " حتى كنا نعتمد عىل , وقد كان القارئ يقرأ باملئني: قال, ًَ

 .وهذا إسناد صحيح جدا؛ فإن السائب بن يزيد صحايب صغري. "وما كنا ننرصف إال يف فروع الفجر, العيص من طول القيام
 . ثقة ثبت احتج به الشيخان وهو قريب السائب بن يزيدوحممد بن يوسف

  ).وهي رواية شاذة, وقد خالفه يزيد بن خصيفة فرواه بلفظ يزيد بن رومان
كذا ). ويزيد بن رومان مل يدرك عمر) جيمع بني الروايتني بأهنم كانوا يقومون بإحدى عرشة، ثم قاموا بعرشين، وأوتروا بثالث : (وقال البيهقي
 ).٥٧٧/١( األحكام للنووي رمحه اهللا يف خالصة

 ).٤٤٧(اإلرواء ). ١٣٧٥(أبو داود .  صحيح)٢(
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                   يقول هل عليهم صالة؟  :       سؤال-
  .                                               نعم يصلون مع املسلمني ألهنم ربام حيتاجون هلم أهل الذمة  :     جواب

ّيقول هل ثبت عن النبي صىل   :       سؤال- ّ َّ                        ّ ّ  ّ                                          ّاهللا عليه وسلم التفريق بني الوتر وقيام الليل؟َّ
  .               تكلموا عن ذلك-                    يعني فقهاء املسلمني -ّ                ّكل املسلمني فرقوا   :     جواب

ّمن علم أنه احتلم بعد الصالة هل صالته صحيحة أم صالة املأمومني؟  :       سؤال- َ ِ َ                                                        ّ َ ِ َ 
ُصالته باطلة إذا علم، وأما املأمومون فقد حكي اإلمجاع   :        قلت لكم  :     جواب َ ِ َ                                                ُ َ ِ                    لفعل عمـر وعـثامن وعـيل َ

   .                                        ريض اهللا عنهام وال يعلم هلم خمالف فيكون كاإلمجاع
ًمن ترك السنن الرواتب عمدا هل يقضيها؟   :       سؤال- َ ُّ                                     ً َ ُّ 

ًال يقيض السنن الرواتب إال من اعتاد عىل فعلها، وأما الذي يرتكهـا دائـام ال يقـضيها،   :       يقولون  :     جواب َ ُّ                                                                         ً َ ُّ
                                   ال، الذي يقضيها الذي اعتـاد عـىل فعلهـا   :              يل ركعتني، نقول                                  بعض اإلخوان عقب صالة كل فجر يقوم ويص

  .ً                             ًولكن تركها أحيانا لظرف أو آخر
َّإذا كان األقرأ أو األعلم بالسنة ال يستطيع القيام لكن من دونه تصح القراءة منه يف الواجـب؛   :       سؤال- ُّ                                                                                    َّ ُّ

           فمن يتقدم؟
                               ألنه ال تصح صالة العاجز عن ركن مـن ُ                                                 ُما دام أنه تصح منه يف احلد األدنى فإنه يقدم من دونه   :     جواب
   .       األركان

                                                                         يقول أعرف خالة يل اعتادت عىل صالة ركعتني يف آخر وقت العرص قبل املغرب بساعة، فلـام   :       سؤال-
                                      إهنا اعتادت عىل ذلك وحتـب فعلهـا فـام احلكـم يف   : ّ                                              ّرأيتها أخربهتا بالنهي عن الصالة يف هذا الوقت فقالت

       حقها؟ 
                                                                 صالتك هذه ليس لك فيها من األجر يشء، بل هو أشد أوقات النهي، يعني قبل             قل خلالتك إن   :     جواب

                                   أجليهـا إىل بعـد األذان، شـاهبت الـصحابة،   : ً                                                    ًاملغرب بقليل الوقت الشديد جدا من األوقات الثالثة، قل هلا
   ل، ّ                                                                                    ّ الصحابة كانوا يصلون بني األذان واإلقامة، ثبت ذلك، وهذا من األدلة عىل أن وقت املغرب وقت مطـو

   .                                                             فقل هلا، وجيب عليك أن تبني هلا وهذه من النصيحة والتبيني ولكن بلطف
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                             يقول ما حكم اجللسة بني اخلطبتني؟  :       سؤال-
َّهي سنة ألن الواجب هو اخلطبتان واجللسة سنة  :     جواب ُّ ُ                                      َّ ُّ ُ .   

                                                                  ما حكم االستخالف يف مـأمومي اجلامعـة األوىل ليكـون إمامـا هلـم ويكـسب أجـر اجلامعـة   :       سؤال-
  ؟    األوىل

   . َ                    َال جيوز إال لعذر ملا سبق  :             االستخالف قلنا  :     جواب
ًيقول ما حكم اإلقامة والـصالة قبـل خـروج اإلمـام، وحكـم األذان بـدال عـن املـؤذن دون   :       سؤال- ّ                                                                      ً ّ

        تكليف؟ 
    لكـن   )               كلمـة غـري مفهومـة (                     كالمهم يعني قد يكون -                  إن الفقهاء يقولون   :                 قلت لكم قبل قليل  :     جواب

                    إن مـن تقـدم عـىل اإلمـام   :                    أن الفقهـاء يقولـون-                           باب التشديد فينتبه الشخص                       أقل األحوال ينهى عنه من
ّالراتب فصىل مكانه؛ فالصالة باطلة، الرسول صىل اهللا عليه وسـلم هنـى  ّ ّّ                                                          ّ ّ ّوال يـؤمن يف سـلطانه إال بإذنـه «ّّ َ ُ                         ّ َ ُ«   

               ن فـأقيموا، أمـا ُ                                                                 ُإما نيص أو عريف، العريف قد يكون منه أو من الوزارة املختصة إذا تـأخر فـال  :            واإلذن نوعان
        فتيـات يف                   هذه والية وال جيـوز اال  :                                                              املؤذن فال، فينوب عنه من شاء ألهنا ليست نوع والية، والفقهاء يقولون

   .                                                       الواليات، الفقهاء جيعلون اإلمامة والية وال جيعلون األذان والية
                             هل هناك فرق بني الضاد والظاء؟  :       يقولون  :       سؤال-

ُّ                                                          ُّلتفريق بينهام، فجل اللغويني عىل الفرق، ومن اللغويني من يـرى أن          لغويني يف ا ل             هناك طريقتان   :     جواب
                                                                                           ال فرق بينهام يف النطق، وإنام الفرق يف الكتابة، وبعضهم يرى أن الفـرق يف االسـتطالة العرضـية يف اللـسان 

   إن   :     يقولّ                                                                                    ّفقط وال أثر هلا يف السامع، وممن تبنى هذا الرأي أبو الفتح ابن جني يف كتاب اخلصائص وغريه فإنه 
                                                                                        العرب ال يفرقون بينهام، وهذا يدلنا عىل أن للعرب نطقان، فمـن العـرب مـن أيـام اجلاهليـة مـن ال ينطـق 
ّاحلرفني إال نطقا واحدا، ومن العرب مـن يفـرق بيـنهام، ولـذلك املـشايخ الـذين اختلفـوا يف هـذا الزمـان  ُ ً ً                                                                                      ّ ُ ً ً

ًن نطفـا واحـدا مثـل الـشيخ عبيـد اهللا                 جيب أن ينطق احلرفا  :                                      وتعرفون املؤلفات التي صنفت وبعضهم يقول ً                               ً ً
                                 األمر واسع، وهذا من اختالف التنـوع،   :                                                       وغريه عليه رمحة اهللا، ومن املشايخ من يرى وجوب التفريق، نقول

                                                أن هناك قولني ألهل العلم ألهل اللغة وسـامع العـرب يف -                     وإليهم املرجع يف ذلك -                   وقد حكى علامء اللغة 
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   . ً                                                          ًا ليس من اللحن مطلقا إال إذا تعمد ذلك وذكرناه يف غري هذا املحل  هذ  :                          ذلك، ولذلك الفقهاء يقولون
                                                      أال يقاس اجلمع بني الصالتني عىل اجلمع بني الظهر والعرص يف املطر؟  :       سؤال-

                                                                            نقول القياس ال يقاس إال فيام شابه هذا من جهة، أما االستدالل بحديث ابن عبـاس ريض اهللا   :     جواب
       ال عمـوم   )                               ال عموم للمفهوم؛ العموم للمنطـوق (                         اعدة عند األصوليني وهي أنه          إن هناك ق  :                عنهام فإننا نقول

ّللمفهوم، مل يقل إن النبي صىل اهللا عليه وسلم، لو قال ّ ّ َّ                                               ّ ّ ّ ّإن النبي صىل اهللا عليـه وسـلم مجـع يف املطـر لقلنـا  : َّ ّ ّ َّ                                        ّ ّ ّ َّ :  
               مـع للمطـر لكـن ال                            مجع من غري املطر، فدل عـىل أنـه جي  :                                         يشمل املغرب والعشاء والظهر والعرص، لكن قال

  .                                      عموم له، هذه قاعدة أن املفهوم ال عموم له
ّوصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد ّ ّ                        ّ ّ ّ 
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ْ  َْرش َ حمْ  ِْن   ِ بِ  ِمَ  َالَّ     َّ السِ  ِدْ  ْبَ  َع  ِ  ِخْ  ْيَّ   َّلشِ   ِ لِ  ِهْ  ْقِ    ِ  الفِ  ِةَ  َدْ  ْمُ  ُ  عُ  ُحَ ُ   َ      عرْ  ْ ويّ      ّد الشَّ  َّمُ
      اخلامس   يط ّ    ّالرش

                    بسم اهللا الرمحن الرحيم
ًوأشهد أن حممـدا عبـده ورسـوله  ،           ال رشيك له ه     وحد                    وأشهد أن ال إله إال اهللا  ،                  واحلمد هللا رب العاملني ّ                         ً ّ ،  

ًصىل اهللا عليه وعىل آله وأصحابه وسلم تسليام كثريا إىل يوم الدين ً ّ ّ                                                       ً ً ّ ّ.  
   :                     بـاب صـالة العيـدين، يقـول   :             رمحه اهللا تعـاىل ةّ                                                ّأما بعد يقول الشيخ أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن قدام

  يف      وسـبب   ، ّ                                 ّا من فروض الكفايـات وليـست مـن الـسننّ  ّهن إ  :                                      وهي فرض عىل الكفاية، صالة العيدين قالوا
ُكوهنا من فروض الكفايات أهنا من األمور التي يشرتط هلا اجلامعة ّ                                                     ُ   ، ّ                                ّوألهنا شعرية من شعائر الدين الظـاهرة  ، ّ

ّفتحمل أدلة وجوهبا عىل األعيان   ،                               وألن من أهل العلم من قال بوجوهبا  ،             عىل الكفاية اّ                  ّولذا فإهنا تكون فرض ُ                           ّ ُ
ّفاية مثل أمر النبي صىل اهللا عليه وسلم إخراج احليض لصالة العيد      عىل الك ّ ّ ّ َّ                                                        ّ ّ ّ ّ َّ)١(.  
ّ     ّ أنـه  :         األمر األول  ،                                                                    إذا قام هبا أربعون من أهل املرص سقطت عن سائرهم، هذه اجلملة تفيدنا أمرين  :    قال
ً    ًرجـال ّ                            ّفال بد أن يكون من حيـرضها أربعـني   ، ُ                                          ُلصحة صالة العيد ما يشرتط لصالة اجلمعة من العدد     يشرتط 

ً أنه يشرتط يف صالة العيد أيضا أن يكون حارضوها من املستوطنني :                    هذا واحد، األمر الثاين ُ ّ                                                     ً ُ    من   :         لذلك قال  ، ّ
ً            ً أن كثـريا مـن  :                                          وهذا من باب القياس عىل اجلمعـة، القاعـدة عنـدهم  ،                     أي أن يكونوا مستوطنني  ،        أهل املرص

  .ُ                         ُأحكام العيد تقاس عىل اجلمعة
  .ّ                      ّىل أهنا من فروض الكفاياتً                     ًسقطت عن سائرهم بناء ع  :    قال
  -                     وهو انتهاء وقت النهـي   -      رمح  د                       من ارتفاع الشمس أي قي-                     أي وقت صالة العيدين -       ووقتها   :    قال

                                               ن الزوال هو وقت دخول الظهر وقبيل الزوال هو وقت                             إىل قبيل الزوال لكان أنسب أل :       ولو قيل  ،          إىل الزوال
  .                       وهذا تعبري بعض الفقهاء                       إىل قبيل الزوال لكان أدق  :    قيل         فلذلك لو   ،      النهي

                                                
 ).٩٧٤(صحيح البخاري  )١(
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َّوالسنة   :    قال ُّ       َّ َّ يف املصىل، املقصود باملصىل أن تكون يف موضع خارج البلد هذا هو املصىل فالسنة        أن تكونُّ ُّ ّ ّ ّ                                                                   َّ ُّ ّ ّ ّ
َّ إال يف موضع واحد وهو يف مكة فإهنا تصىل فيه وما عدا ذلك فـإن الـسنة  :      يقولون  ،                     أن يكون يف خارج البلد ُّ ّّ ُ ّ ّ                                                             َّ ُّ ّّ ُ ّ ّ
ّأن تصىل يف املصىل ّ ُ              ّ ّ ّ حتى يف املدينة فإن النبي صىل اهللا عليه وسلم كان خيرج للمصىل خارج البلدُ ّّ ّ َّ ّ                                                                ّ ّّ ّ َّ ّ.  

ّوتعجيل األضحى، أي أن السنة أن تعجل صالة األضحى يف أول الوقت  :    قال ُ َّ ُّ                                                       ّ ُ َّ                  والسبب لكـي ينـشغل   ، ُّ
  .                 الناس بعده بالذبح

ّوتأخري الفطر، أي أن السنة أن تأخر صالة الفطر  :    قال ُ َّ ُّ                                          ّ ُ َّ   ،                         طر هو وقت وجوب صـالة الفطـر          ألن يوم الف  ، ُّ
ّ فإذا أخرت الصالة وسع عىل الناس يف إخراج الزكاة-               كام سيأيت معنا -              هو وقت الوجوب  ُ ّ ّ ُ                                            ّ ُ ّ ّ ُ.  

ّواإلفطار يف الفطر خاصة قبل الصالة، أي أن السنة أن املرء يأكل شيئا كتمرات كام فعل النبي صىل   :    قال ّ َُّّ ًَّ ّ ّ                                                                                     ّ ّ َُّّ ًَّ ّ ّ
  .              لعيد يوم الفطرّ                               ّاهللا عليه وسلم قبل ذهابه إىل صالة ا

ّويسن  :    قال ُ     ّ ً أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، وهذه كام ذكرت لكم قياسا عىل يوم اجلمعـةُ ّ                                                            ً               الفقهـاء أحلقـوا   ، ّ
ًالعيدين بيوم اجلمعة ألن النبي صىل اهللا عليه وسلم كان يأخذ أهبته هلام معا ّ ّ ّ َّ                                                                  ً ّ ّ ّ َفقد ثبت عنـد أهـل الـسنن أن   ، َّ ُّ                         َ ُّ

ُالنبي صىل اهللا عليه وسلم كانت له ح ّ ّ ّ َّ                                ُ ّ ّ ّ ّلة جيعلها ليوم عيده ومجعته فدل عـىل أن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم َّ ّ ّّ ّ َّ                                                         ّ ّ ّّ ّ َّ
ّيفعل يف يوم العيد مثلام يفعـل يف يـوم اجلمعـة مـن حيـث اللبـاس والتجمـل ومثلـه التنظـف واالغتـسال  ّ                                                                                   ّ ّ

  .ّ       ّوالتطيب
ّفإذا حلت الصالة   :    قال ّ               ّ   .    يدينّ                         ّرشع املصيل يف ذكر صفة صالة الع  ، ّ         ّقدم اإلمام ت  -               أي جاء وقتها -ّ
ّفال يرشع للعيدين أذان وال إقامة ألن النبـي صـىل اهللا عليـه   ، ّ                             ّفصىل هبم ركعتني بال أذان وال إقامة  :    قال ّ َّ ُ                                                 ّ ّ َّ ُ

  .ّ               ّوسلم مل يفعل ذلك
ّيكرب يف األوىل سبعا بتكبرية اإلحرام، وهـذه التـي تـسمى بـالتكبريات الزوائـد  :    قال ُّ ً ُ                                                               ّ ُّ ً              فـإن التكبـريات   ، ُ

  .ٌّ                                    ٌّكون األوىل تكبرية إحرام وبعدها ست زوائد                              الزوائد مع تكبرية اإلحرام سبع فت
ً                                                                                         ًويف الثانية مخسا سوى تكبرية القيام، يعني أن تكبرية االنتقال التي ينتقل هبا من السجود إىل القيـام   :    قال

ّ                                                              ّوالسبب أن الفقهاء يف الركعة األوىل عدوا تكبرية اإلحرام مع التكبريات   ، ّ                           ّهذه واحدة ثم يأيت بعدها بخمس
ّ                  ّألنه يف الركعة األوىل   :      قالوا  ، ً                    ًمخسا سوى تكبرية اإلحرام  :         ا فقالواَ  َهْ  ْوُ  ُلَ  َصَ                   َ هي سبع ويف الثانية ف  :    لوا      ئد فقا ا    الزو
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ّهيئة تكبرية اإلحرام مثل هيئة التكبريات الزوائد فإنه يفعلها وهو منتصب قائام، وأما يف الركعـة الثانيـة فـإن  ّ ً                                                                                                  ّ ّ ً
ً                                             ًل االنتقال بني الـركنني فـإذا اسـتتم قـائام أتـى بخمـس ّ                              ّال تكون حال القيام وإنام تكون حا  :              تكبرية االنتقال

ّفلكي ال يظن أنه يكون حاهلا واحد يف الركعـة الثانيـة قـالوا  ، ّ                                           ّزوائد، وهذا هو فائدة أن الفقهاء فصلوا بينها ُ                                                    ّ ُ :  
  .ّ                                             ّإهنا مخس سوى تكبرية االنتقال التي هي تكبرية القيام

ّ                                         ّين ترفعان مع كل تكبـرية يف صـالة العيـدين ثبـوت                  الدليل عىل أن اليد  ،                       ويرفع يديه مع كل تكبرية  :    قال
ّ                                           ّفإنه قد ثبـت عـن مجـع مـنهم رفـع اليـدين يف تكبـريات   ، )١(                                    ذلك عن عدد من الصحابة رضوان اهللا عليهم

  .       العيدين
ّوحيمد اهللا تعاىل ويصيل عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم بني كـل تكبريتـني  :    قال ّ ّّ َّ                                                       ّ ّ ّّ                    أي أن هـذه التكبـريات   ، َّ

ّ فيها ذكر هللا عز وجل كام ذكر املصنف            الزوائد يكون ّ ّ                               ّ ّ ْ مح-  ّ َ   ْ ّ عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم ُ     ُ  وصالةٌ  ٌدَ ّ ّ َّ                          ّ ّ ّ   ُ     ُ أو محـد  -َّ
                       املقصود هو الثناء عـىل اهللا   ، )٢(                                                     الكلامت الباقيات األربع كام جاء عن ابن مسعود ريض اهللا عنهُ     ُ  وذكرُ       ُوتسبيح

ّعز وجل بني هذه التكبريات ّ                      ّ ّ من أوهلا إىل آخرها كلهـا ذكـر هللا عـز وجـل فـال ّ                       ّألن عندنا قاعدة أن الصالة  ، ّ ّّ                                       ّ ّّ
ّيوجد فيها موضع فيه سكوت وإنام يف كلها ذكر هللا عز وجل ّّ                                                 ّ ّّ.  

  .                                مثل ما ثبت معنا يف الصلوات اجلهرية  ، ّ                                       ّثم يقرأ الفاحتة وسورة جيهر فيها يف القراءة  :    قال
                         سألة ورد فيها إمجاع عـىل أن         هذه امل ؛ّ                                               ّفإذا سلم خطب فيهم خطبتني، كون أن اإلمام خيطب خطبتني  :    قال

                  وحكاه مجاعـة مـن أهـل   ، ّ                                       ّوممن حكى هذا اإلمجاع ابن حزم يف مراتب اإلمجاع  ، ُ                       ُالعيدين خيطب فيها خطبتان
ُالعلم، واحلديث الذي روي في ّ                         ُ ّأنه خطب النبي صىل اهللا عليه وسـلم خطبتـني فـيهام   -          حديث جابر   -   هّ ّ ّ َّ ّ                                         ّ ّ ّ َّ     فيـه ّ

  .                            اإلمجاع املنقول بأن للعيد خطبتنيّ                          ّلكن يدل عىل معنى هذا احلديث   ،    قال م
ّفإذا كان فطر حضهم عىل الصدقة وبني هلم حكمها، يقولون  :    قال ّ                                                ّ ُ إن مما يستحب يف خطبة صـالة عيـد  :ّ ّ                            ُ ّ

ًالفطر أن يتحدث اإلمام عن الصدقة مطلقا ّ                                     ً     نتـني  ثّ           ّيـتكلم عـن اال  ، ّ                              ّوأن يتكلم عن صدقة الفطر باخلصوص  ، ّ

                                                
 وعن ،) العيد اجلنازة ويف اهللا عنه كان يرفع يديه مع كل تكبرية يفإن عمر ريض(حديث ): (٦٤٠(قال الشيخ االلباين رمحه اهللا يف اإلرواء  )١(

 ).ضعيف). ١٥١ص  ( روامها األثرم.زيد كذلك
 ).١١٥/٣(اإلرواء ). ٦٩٧(البيهقي يف الصغرى . صحيح )٢(
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ًوحيث أن خيرج بعـد الـصالة نقـدا  ، ّ                  ّاة الفطر قبل الصالةً                                 ًمعا، وذلك أن املرء جيب عليه أداء زك ّّ ُ                          ً ّّ           هـذا فائـدة   ، ُ
ًحث الناس عىل الصدقة مطلقا، وأما حثهم وتبيني أحكام زكاة الفطر هلم فألن كثريا من الناس ينـسى زكـاة  ّ ً ّّ                                                                                          ً ّ ً ّّ

ّفإذا ذكره إياها اخلطيب فإنه يقضيها  ،      الفطر ّ                                 ّ      منهـا   ،     وقـات                                           وسيمر معنا إن شاء اهللا أن لزكـاة الفطـر أربعـة أ  ، ّ
ّ فإنه يقضيها وتكون زكاة فطر وتبقى يف ذمته ال تسقط عنـه، إذا فحـثهم عـىل  ؛ّ                         ّالقضاء بعد الصالة ملن نسيها ً ّ ّ                                                                  ّ ً ّ ّ

  .ّ                                                      ّ املال وتذكريهم بزكاة الفطر ملن نسيها لكي خيرجها بعد الصالة  عىل                الصدقة املطلقة  :               الصدقة عىل أمرين
ٍفعل النبي صىل اهللا عليه وسلم يف كل   كام   ، ّ                 ّ بني هلم حكم األضحية ؛            وإن كان أضحى  :    قال ّ ّ ّ َّ                               ٍ ّ ّ ّ َّ.  
َّوالتكبريات الزوائد واخلطبتان سنة  :    قال ُ                              َّ     فـإن   ،               بخـالف صـالة اجلمعـة  ، ّ                      ّألن الواجب إنام هو الـصالة  ، ُ

ُاخلطبتني واجبتان بخالف هنا فإهنا س ّ                               ُ   . ةَّ  َّنّ
ّوال يتنفل قبل صالة العيد، والسبب أنه ال يتنفل قبل صالة العيد أوال  :    قال ّ ّّ                                                             ّ ّ ّ                   ّ من صىل العيـد يف أول     ألن :ّّ

ّومن جهة أخر فإن ابن عباس حكى عن النبي صىل اهللا عليـه   ،         من جهة ؛                               وقتها فإن ما قبله هو وقت هني هذا ّ َّ ّ                                                 ّ ّ َّ ّ
ُوسلم أنه صىل العيد ومل يتنفل قبلها فدل ذلك عىل أنه ال يتنفل لصالة العيد س ّ ُّ ّ ّّ ّّ                                                                     ُ ّ ُّ ّ ّّ ّة خاصـة هبـا، وأمـا إن كـان َّ  َّنّّ ّ                       ّ ّ

ّوكان الوقت ليس وقت هني بأن أخرت عـن بعـد ارتفـاع الـشمس بقيـد   -   جد ّ         ّصالها يف مس  -        املرء حرض  ُ                                                        ّ ُ
َّرمح فهنا يكون موجب السنة ليس أل ُّ                              َّ   .            جل حتية املسجد                   جل صالة العيد وإنام ألُّ

ُألن النبي صىل اهللا عليه وسلم مل يفعل ذلك فدل عىل أنه ال سـ  ،                  وال بعدها يف موضعها  :    قال ّّ ّ ّ ّ َّ                                                   ُ ّّ ّ ّ ّ            ة هلـا قبليـة َّ  َّنَّ
  .        وال بعدية
ّ          ّ أن الصالة ُ                                      ُوهذه مبنية عىل املسألة التي ذكرناها قبل  ، ّ                                     ّومن أدرك اإلمام قبل سالمه أمتها عىل صفتها  :  ل  قا

   إن   :              بخـالف مـن قـال ؛ُ                                                                  ُتدرك بإدراك تكبرية اإلحرام مع اإلمام وهذا معنى قولـه ومـن أدرك قبـل سـالمه
ّالصالة ال تدرك إال بإدراك ركعة ُ ّ                           ّ ُ ّ                               ّام قبل سالمه يف صالة العيدين فإنـه                               وبناء عىل ذلك فإن من دخل مع اإلم  ، ّ

       ، وهـذا -                                            سبع يف األوىل مع تكبرية اإلحرام ومخـس يف الثانيـة-  ّ                                    ّيقيض الصالة عىل هيئتها بتكبرياهتا الزوائد
  .                               فكام يكون األداء يكون القضاء مثله  ، ٌّ                                        ٌّمبني عىل قاعدة عندنا أن القضاء حياكي األداء

ّألة من اختيارات املصنف فإن املصنف يرى يف هذا الكتـاب أن                                ومن فاتته فال قضاء عليه، هذه املس  :    قال ّ                                                    ّ ّ
ّ                                                                                           ّصالة العيد املقصود منها االجتامع مثل اجلمعة املقصود منها االجتامع، ولذلك يرى أنه إذا فاتت مع اجلامعة 
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ُفإهنا ال تقىض ألن قضا  -                      ومل يمكن صالهتا مع اجلامعة   - ّ                 ُ َها من قـضاء الـسنن ءّ ُّ                َ                    ألن فـرض الكفايـة سـقط   ، ُّ
ّ                                                                  ّجل ذلك، واملشهور عند املتأخرين أن من فاتتـه صـالة العيـد فإنـه يقـضيها عـىل ُ                  ُفعل البعض فال تقىض أل ب

  .ً                    ً  ما دام يف يومها طبعا ؛     صفتها
ًفإن أحب صالها تطوعا إن شاء ركعتني، قوله فإن أحب صالها تطوعا  :    قال ّ ً ّّ ّ ّ ّ                                                         ً ّ ً ّّ ّ ّ                   يعنـي يقـوم بـدل صـالة   ، ّ

      فاتتـه    مـن                                            ا نظائر يف الرشع فإن يف الرشع نظائر كثـرية عـىل أن       وهذه هل  ، ّ                            ّالعيدين أن يصيل بدهلا صالة أخرى
َّسنة ال يقيض هذه السنة وإنام يأيت بدهلا بسنة أخرى َّ َُّ ُّ ُ                                           َّ َّ َُّ ُّ ِومن ذلك أنه يسن ملن فاته و  ، ُ ّ ُ ّ                          ِ ّ ُ ّ                    ّ من الليل أن يصيل مـن ُ  ُهُ  ُدْ  ْرّ

ّولذلك النبي صىل اهللا عليه وسلم قال  ،      الضحى ّ ّ َّ                               ّ ّ ّ ّ                   ّجـزأه عنـه أن يـصيل مـن                               من فاته ورد من الليل كفاه أو أ «   :َّ
                                إن هذا ليس من القضاء وإنام هـذا  :    يقول  –ّ                      ّومنهم الشيخ تقي الدين   -               فبعض أهل العلم   )١( »ً          ً الضحى شفعا
ّبدل الوتر تصيل بدهلا شفعا ضحى، ومن هذا الباب ما ذكره املصنف وهو أنـه   -ّ              ّ من بدل الصالة -         من بدهلا ّ ً ّ                                                                 ّ ّ ً ّ

ّيرى أنه يصح ملن فاتته الصالة أن يأيت  ّ ّ                                  ّ ّ   .ّ                          ّببدهلا بصالة مطلقة يصيل ركعتنيّ
ًأي وإن شاء صىل أربعا إما بسالم واحد فتكون أربعـا رسدا أو بـسالمني،   ، ً             ً وإن شاء أربعا  ،       إن شاء  :    قال ً ًّ ّ                                                            ً ً ًّ ّ

  .ّ                                                                  ّوقد ورد ذلك عن بعض التابعني رمحة اهللا عليهم وأخذ املصنف هذا من اختيارهم
َتكون بـنفس مـن الـسنن           ا، ولكنها ّ                 ّولكنها ال تكون عيد  ، ّ                     ّوإن شاء صالها عىل صفتها  :    قال ُّ                   َ         هـذا رأي   -ُّ
  .-  ّ     ّاملصنف
ّويستحب التكبري يف ليلة العيدين ويكرب يف األضحى عقيب الفرائض يف مجاعة من صالة الفجر   :    قال ُ                                                                           ّ ُ-  

           فـإن التكبـري   ،                   وهو التكبـري املطلـق ؛                      بدأ الشيخ بنوعي التكبري  ،                           إىل العرص من آخر أيام الترشيق  -         يوم عرفة 
ّيف ليلتي العيدين أي من غروب الشمس، وأما التكبري املقيد فهو الذي ذكره بعد           املطلق يكون  ّ ّ                                                                     ّ ّ ّويكرب   :       فقال ؛ّ ُ     ّ ُ

      وجهـان   ُ                            ُ أيبدأ بالتكبري أم باالستغفار؟ ؟ُ            ُوأهيام يبدأ به  ،                   أي بعد صالة الفريضة  ،                     يف األضحى عقيب الفرائض
ّولذلك فإن البعيل نقل يف االختيارات أن الشيخ تقـي الـدين بـي  ،      حمتمالن ّ                                                      ّ ّ    ّ ممـا  ؛ّ               ّأي مل يتبـني لـه يشء  ،     ض لـهّ

                                             شـئت بـدأت بـالتكبري قبـل االسـتغفار وإن شـئت بـدأت   إن ف  ،     ّ                             يدل ّعىل عدم ظهور وترجيح أحد القولني
ّباالستغفار قبل التكبري أعني التكبري املقيد، والتكبري املقيد يقولون يبدأ من صالة الفجر يوم عرفة إىل العرص  ّ                                                                                                ّ ّ

                                                
ّ                                                                            كان إذا فاتته الصالة من الليل من وجع أو غريه، صىل من النهار ثنتي عرشة ركعة(بنحوه؛ بلفظ ) ٧٤٦(صحيح مسلم  )١( ّ ِ َ َ ِ.( 
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ّ                                                            ّ وتبعه مجاعة كثري مـن أهـل العلـم وهـذا هـو املـشهور عنـد الفقهـاء أهنـم ّ                          ّمن آخر أيام الترشيق، واملصنف
ّ إن التكبري خاص بمن صىل الفريضة يف مجاعة :      يقولون ّ                                    ّ ّوبناء عىل ذلـك مـن صـالها منفـردا فإنـه ال يكـرب   ، ّ ًُ ّ ً ّ                                       ّ ًُ ّ ً ّ

ّالتكبري املقيد وكذا من فاتته الصالة فصالها وحده ّ ّ                                           ّ ّ ّ.  
ُإال امل  :    قال ّ      ُ ّم فإنه يكرب من صالِ  ِرْ  ْحّ ُ ّ                ّ ُ             م يكون عنده ِ  ِرْ  ْحُ           ُوذلك أن امل  ، ّ                                    ّة الظهر يوم النحر إىل آخر أيام الترشيقّ

ّالتلبية ال يقطع التلبية إال إذا رمى مجرة العقبة ثم يكون بعد ذلك يرشع يف حقه التكبري املقيد الذي يبتدأ مـن  ّّ ُّ ّ                                                                                                  ّ ّّ ُّ ّ
  .  يق                          صالة الظهر إىل آخر أيام الترش

ًوصفة التكبري شفعا، قصده بكونه شفعا أ  :    قال ً                                   ً    ؛               اهللا أكـرب اهللا أكـرب :          ؛ بأن تقول                       ي بالتكرار للفظة التكبريً
ّ وهللا احلمد، وورد غري ذلك من الصيغ وكلها وارد وهذا من اختالف التنوع ؛            أكرب اهللا أكرب ؛ّ              ّال إله إال اهللا اهللا ّ                                                              ّ ّ .   

ً       ًء عـادة        والفقهـا  ،                                    رشع الشيخ يف باب أو كتاب أحكام اجلنائز  ،            كتاب اجلنائز   :                      يقول الشيخ رمحه اهللا تعاىل
ّخيتمون كتاب الصالة بكتاب اجلنائز أو بباب اجلنائز بناء عىل أن ملناسبة معينة وهي أن آخر صالة يـصىل هبـا  ُ ّ ًّ                                                                                           ّ ُ ّ ًّ

ّيصىل عليه هبا هي صالة اجلنازة     يعني              أو حيرضها امليت  ُ                         ّ ً                                       ً فناسـب أن تكـون آخـر أبـواب الـصلوات، طبعـا  ؛ُ
  ، ّ                             ّثم يذكرون بعدها أحكام التغـسيل  ،           حكام املحترض                                                ويذكر الفقهاء هنا أحكام أخرى غري اجلنائز فيذكرون أ

ّثم يتكلمون بعدها عن أحكام احلمل  ّ                               ّ ّويذكرون أيضا أحكام الصالة  ، ّ        ّ ثم دفنه-          محل امليت -ّ ً                        ّ ّ          ّثـم يـذكرون   ، ً
ًأمرا ثالثا ً           ً   .                    أحكام ما بعد الدفن :ً
ّوإذا تيقن موته إذا تيقن  :    قال ُّ ُ                       ّ ُّ ّ                 ّملوت اليقينيـة مثـل ً                               ًوقد ذكر الفقهاء بعضا من عالمات ا  ،          موت الشخص  ، ُ

  .                                                  ما ذكروا من ميالن األنف وانخساف بعض أجزاء اجلسد وهكذا
ّوإذا تيقن موته غمضت عيناه  :    قال ُ ّ ُ                         ّ ُ ّ َا جاء عن النبي صىل اهللا عليه وسـلم أن امليـت إذا مـات شـَ  َمل  ، ُ ّ ّ ّ َّ                                                 َ ّ ّ ّ   َ  َصَ  َخَّ
ُولذلك فإنه يستحب أن تغمض عيناه  ، )١(           ه يتبع روحهُ   ُبرص ُّ                              ُ          فناسـب أن   ،     امليـت                      وألن يف ذلك مراعـاة هليئـة   ، ُّ

ّتغمض عيناه يف أول وفاته قبل أن يربد حلمه ويشتد فال يمكن غمض عينيه بعد ذلك ُّ                                                                     ّ ُّ.  
ِوشد حلياه، أي أن فكه يكون مفتوحا فيشد ب  :    قال ّ ُّ ً ّ ُ                                       ِ ّ ُّ ً ّ ً                                      ً ونحوها لكي يكون مغلقا لكـي ال يـدخل فيـه ٍ  ٍةَ  َقْ  ْرِ  ِخُ

ّ وإذا غسل ال يدخل فيه ماء، وما دام امليت يف أول ؛            دواب وال هوام ُ                                            ّ ّ              ّعصبه لني فيمكن  وّ                  ّ احتضاره فإن عظمه ُ
                                                

 ).٩٢٠(صحيح مسلم  )١(
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ُ بعد ذلك، وجعل عىل بطنه مرآة أو غريها، جاء االستحباب أن جيُ  ُهُّ  ُّدَ    َ وشُ  ُهُ  ُقْ  ْلَ  َغ ٌ ُ                                                       ُ ٌ ٌعل عـىل بطـن امليـت مـرآة أو ُ ّ                       ٌ ّ
ّ    ّألهنـا   :                     ت املرآة باخلصوص قالواّ  ّصُ                                                          ُغريها كام جاء من حديث أنس والسبب يف ذلك لكي ال ينتفخ بطنه، وخ

ًه كاحلجر فيكون ثقيال، وإنام تكون مستقيمة عىل البطن فتكون أنسب ولذلك قالّ                  ّأنسب للميت فال تؤذي ّ ً                                                                   ً ّ    أو   : ً
  .ّ                   ّغريها مما يقوم مقامها

َ  ََرتَ  َس  :      قال-ً                           ً ممكن أن تكون مبنية للمجهول -ُ                       ُذ يف غسله أو أخذ يف غسله َ  َخَ      َ فإذا أ  :    قال                عورته، يـستحب َ
ّأنه عند بل جيب عند تغسيل امليت أن تسرت عورته، جيرد من ّ ّ                                                 ّ ّ ّ ثيابه وتسرت عورته إال النبي صىل اهللا عليه وسلم ّ ّّ ّ َّ                                           ّ ّّ ّ َّ

ُفإنه مل جي ّ         ُ ًرد من ثيابه وإنام غسل عليه الصالة والسالم وعليه ثيابه صبت عليه صباّ ّ ّ ّّ ّ ُّ ّ                                                                ً ّ ّ ّّ ّ ُّ ّ.  
ُثم ي  : ّ                         ّأي من الرسة إىل الركبة، قال  ،         رتت عورتهُ  ُس  :    قال ّ     ُ ّعرص بطنه عرصا رقيقا، يكون عرص بطـن امليـت ّ ً ً                                    ّ ً ً

ٍمه الذي أمامه إىل صدره ثم يعرص بطنه لكي خيرج ما يف جوفه من بول ومـن عـذرة ونحـو ً              ًبرفعه قليال ويض ٍ ّ ّّ                                                                         ٍ ٍ ّ ّّ
ّة أو برفق وال يكون شديدا لكي ال يؤذي امليتّ                           ّ ذلك، فيعرصه إىل ثالث ويكون برق ً                                       ّ ً.  

ّثم يلف عىل يده خرقة، هذه هي اخلرقة األوىل التي يستخدمها املغسل فيلفها عىل يده  :    قال ّّ                                                                       ّ ّّ.  
ّنجيه، أي من حتت الثوب الذي سرت به عورته وال ينظر للعورة، فينجيه هبذه اخلرقة، بمعنى أنه ّ    ّثم ي  :    قال ّ ّّ                                                                                  ّ ّ ّّ

  .-                   خمرج البول والعذرة  -           يمسح عورته 
ّثم يوضئه، معنى كونه أنه يوضئه أي يغسل أعضاء الوضوء  :    قال ّّ ّ                                                  ّ ّّ ّ.  
ّثم يغسل رأسه وحليته بامء وسدر ألن النبي صـىل اهللا عليـه وسـل  :    قال ّ ّ َّّ ّ ٍ                                                    ّ ّ ّ َّّ ّ ّم يف حـديث أم عطيـة أمرهـا أن ٍ ّ                          ّ ّ

ّغسل بنته بامء وسدر، وهذا السُ  ُت ٍ                            ّ ّدر من باب التنظيف ومن باب تقوية أيضا جسد امليتٍ ً                                             ّ ً.  
ّثم شقه األيمن ثم األيرس، أي يبدأ يف غسله بشقه األيمن ثم األيرس كغسل اجلنابة  :    قال ّ ّ                                                                   ّ ّ ّ.  
ًثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، مثل ما سبق معنا يف  :    قال ً ّ ّ                                                 ً ً ّ                                   قضية تكـرار غـسل اجلنابـة، هـل يـستحب ّ

  .ّ                  ّ إن املصنف مال لذلك :                      التكرار فيه أم ال؟ قلنا
ٍيمر يف كل مرة يده، أي يمر يده عىل اجلسد، هذا نوع من أنواع الدلك  :    قال ّ ّّ                                                            ٍ ّ ّّ.  
ّ                               ّه غـسله، أي غـسل اخلـارج وغـسل حملـه، ِ  ِرُ  ُبُ      ُ ه أو دِ  ِلُ  ُبُ                                   ُ فإن خرج منه يشء، يعني إن خرج يشء من ق  :    قال
ٍ  ٍِْني  ِِط  ِبَ                 َ ة، فإن مل يستمسك فّ         ّوسده بقطن ّ، يعني أنه بعد عرصه، عرص البطن إن خرج املرة األوىل تلك ينجـى ٍّ  ٍّرُ   ُ حْ ّ ّ                                                       ّ ّ ّ
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ّله، لكن ربام يستمر من امليت خروج يشء، فإذا خرج مرة يغسله ثم يسده بقطنة لكي يمنـع خـروج البـاقي،  ًّ ّ ّ ّ                                                                                          ّ ًّ ّ ّ ّ
ُفإن مل يستمسك فبطني ح  :                       ليمنع خروج الباقي، قال ٍ                    ُ   .ً            ً  وليس مطبوخا اّ    ّ لين ا     طين           ، يعني يكونٍّ  ٍّرٍ

ً                                                                                  ًويعيد وضوءه، ويعني بإعادة وضوئه إذا خرج منه يشء، فإن مل ينقي بثالث زاد إىل مخـس، أحيانـا   :    قال
ٌقد يكون امليت الذي يغسل عىل جسده يشء يمنع من وصول املاء، أو عىل جـسده طـني كثـري أو دم كثـري أو  ٌ ٌّ ُ ّّ                                                                                    ٌ ٌ ٌّ ُ ّّ

ّ                                        ّة التي تكون عىل اليد، وهذه اخلرقة الثانيـة َ  َقْ  ْرِ                  ِ ر اليد أو إمرار اخلٍ                                  ٍنحو ذلك، فال يكفيه ثالث غسالت مع إمرا
ًإن مل تنقي الثالث فإنه يزيـد رابعـة وخامـسة ويـستحب أن   :        ، فنقول         ومل نذكرها                        تكون عىل اليد عند اإلمرار  ّ                                                 ً ّ

ّأو إىل سبع، أقىص يشء سبع وما زاد عىل سبع فإنه ليس بالزم  :                 يقطع عىل وتر، قال ٍ                                                  ّ ٍ.  
ّثم ينش  :    قال ّ       ّ ّ إن امليت إذا انتهي من تغسيله ينشف ألن لـو بقـي املـاء عـىل جـسده فإنـه  :             فه بثوب، يقولّ ّ ّّ ّ                                                              ّ ّ ّّ ّ

ٍيؤذيه، فبقاء املاء عىل اجلسد من غري تنـشيف يؤذيـه، يـؤذي البـرشة ويـؤدي ربـام إىل جفـاف فيهـا وتأذيـة،  ّ ّ                                                                                       ٍ ّ ّ
  .ّ                                      ّواملقصود هو عدم إيذاء امليت وال إرضاره بيشء

                                                        مواضع سجوده، املقصود باملغابن هي مثل اإلبطني وجانـب الفخـذين،                      وجيعل الطيب يف مغابنه و  :    قال
ُعند احلالبني أو عند احلوالب واألماكن التي تكون مغابنا، هذه املغابن هي التي جتعل فيه، ومواضع السجود  ّ ًّ                                                                                             ُ ّ ًّ

  .                               مثل وجهه ويديه وهي األعظم السبعة
ٍوإن طيبه كله كان حسنا، وإن شاء يطيبه كله بنحو طيب  :    قال ّ ّّ ًّ                                                  ٍ ّ ّّ ّ عام فإنه حسنًّ ٍ             ّ ٍ.  
ّمر أكفانه، جيمر يعني يستخدم اجلمر وهو البخور، هذا يسمى التُ   ُوجي  :    قال ّ ّ ّ                                                         ّ ّ ّ ّ                   ّجمري، ولـذلك سـمي ذلـك ّ

ُالصحايب بنعيم املجمر ألنه كان جي ّ ّ                             ُ ّ َّمر مسجد النبي صىل اهللا عليه وسلم، فالذي جيمّ ّ ُّ ّ ّ ّ َّ                                        َّ ّ ُّ ّ ّ ّ ّر إنام هو الكفن ال امليتَّ ّ                     ّ ّ.  
ًويلة أخذ منه، يعني أنه إذا كانت طويلة طوال زائدا فإنـه يقـصه قـصا                         وإن كان شاربه أو أظفاره ط  :    قال ً ًّ ّ ًّ                                                              ً ً ًّ ّ    ؛ًّ

ّ                                                                                       ّيقصها، فيأخذ من شعره يشمل الشعر كل شعر اجلسد من شعر الشارب ومن شعر اإلبطني ومن شعر العانة 
  .        ونحو ذلك

ّوال يرسح شعره، يعني أن امليت ال يرسح شعره ويرجل بمشط ونحوه، ألن هـذا ال  :    قال ّّ ُ ّّ ّ                                                                ّ ّّ ُ ّّ ّرتجيـل يـؤدي ّ ّ          ّ ّ
ّوأمر ثاين أنه إزالة بعض أعضائه مـن غـري حاجـة، أمـا   ،                                          إىل سقوط بعض الشعر، ويف هذا إيذاء له من جهة ٌّ                                              ّ ٌّ

ّاألظفار فإهنا خالف السنة فلذلك تقص َّ ُّ ّ                                ّ َّ ُّ ّ.  
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ُظفر شعرُ        ُ واملرأة ي  :    قال ّ        ُ ّها ثالثة قرون، ال يرجل شعرها وإنام يظفر، معنى يظفر يعني جتدل جديلة جتعـل ّ ُّ ُ ّّ                                                                   ّ ُّ ُ ّّ
  .             هيئة اجلديلة  عىل

ّويسدل من ورائها، جيعل خلف رأسها، مثل ما فعل ببنت النبي صىل اهللا عليه وسلم  :    قال ّ ّ َّ                                                                     ّ ّ ّ َّ.  
ًثم يكفن يف ثالثة أثواب بيض ليس فيها قميص وال عاممة يدرج فيها إدراجا  :    قال ٌّ ٍ ّ                                                                ً ٌّ ٍ ّ.  
ٍوإن كفن يف قميص وإزار ولفافة فال بأس، يقول  :    قال ٍ ٍ ّ ُ                                        ٍ ٍ ٍ ّ ُ إن امليت جيعل يف ثال :ُ ّ ّ                 ُ ّ                         ثة أثواب، الثوب ليس هذا ّ

ُالثوب الذي نلبسه ال، الثوب إذا أطلق املقصود به قطعة القامش، هذا الذي نلبسه يسمى قميـصا، إذا جيعـل  ً ً ّ ّ ّ                                                                                            ُ ً ً ّ ّ ّ
ّفرش جيعل امليت عليها، ويدرج فيها إدراجا، فيجعل الشق األيرس ثـم األيمـن وهكـذا حتـى ُ            ُ ثالثة أثواب ت ّ ّ ً ّ                                                                          ّ ّ ّ ً ّ

  .ّ                 ّة التي تكون السفىل                              تكون الثالثة ويكون أطوهلا الثالث
ًوإن كفن يف قميص وإزار ولفافة فال بأس، أي لو أبدل بعض الثوبني فجعل أحدمها قميصا يعنـي   :    قال ٍّ ٍ ٍ                                                                                ً ٍّ ٍ ٍ

ّ فإنه جيـوز والثالـث لفافـة التـي  ؛          واآلخر إزار  ، ّ                                                  ّكهيئة هذا الثوب لكنه واسع يكون وهذا موجود يف املغاسل ّ                             ّ ّ
ٌحلد األدنى الذي يكفن فيه امليت لفافـة واحـدة، جيـوز تكفـني ّ    ّإن ا  :                فال بأس، ونقول :ّ                 ّتلف اجلسد كله يقول ّّ ّ                                                  ٌ ّّ ّ

ّامليت يف لفافة واحدة، ولكن نتكلم عن األكمل واألتم ّ                                             ّ ّ.  
ّوتكفن املرأة يف درع وإزار ومقنعة ولفافتني، املرأة كام يف حديث أم عطية تكفن يف مخسة أثـواب  :    قال ّّ ّ ٍ ِ ٍ ٍ                                                                                ّ ّّ ّ ٍ ِ ٍ ٍ)١(  

ّا املرأة فهي لفافتان فقط ودرع وإزار ومقنعة، الـدرع الـذي هـو ّ       ّ  فقط أم  ئف   لفا     ثالثة                    ليس يف ثالثة، والرجل  ِ                                                         ّ ِ
ًالقميص جيعل هلا قميص وإزار ومقنعة كاخلامر لرأسها ولفافتان تلف فيها وتدرج إدراجا ِ                                                                            ً ِ.  

ّانتهى اآلن املصنف من ذكر التغسيل والتكفني، بدأ اآلن بذكر أحكام الصالة عىل امليت ّ                                                                        ّ ّ.  
ّأحق الناس بغسله والص  :     فقال ّ ّ                     ّ ّ ّالة عليه ودفنه وصيه يف ذلك، ألن أنسا ريض اهللا عنه ملـا تـويف أوىص أن ّ ً ّّ ّ ّ                                                          ّ ً ّّ ّ ّ

َّ وذلك ألن حممد بن سريين كان عاملا بالسنة، ولذلك إذا أراد املرء )٢(ّ                                ّالذي يقوم بتغسيله هو حممد بن سريين ُّ ً ّ                                                          َّ ُّ ً ّ

                                                
 وروى اجلوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن ،بن أيب شيبة نحوهاوقد وصله  ():١١٣/٣(قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف الفتح  )١(

ّ        ، وضعف ) وهذه الزيادة صحيحة اإلسناد.مر احليُ           رناها كام خيّ                         فكفناها يف مخسة أثواب ومخ:الشهيد عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت
 ).٧٥٢/١٢(هذه الزيادة الشيخ األلباين رمحه اهللا كام يف الضعيفة 

 ).وهذا إسناد صحيح،  ... )٧/٢٥( البن سعد "الطبقات"وقفت عىل إسناده يف ): (التكميل(قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه اهللا يف  )٢(
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َّأن يويص بغسله فإنه يويص إىل أحد عامل بالسنة، يكون عاملا بالسنة ل َُّّ ًُّ ٍ ٍ ّ                                                           َّ َُّّ ًُّ ٍ ٍ                                 كي يكون تغسليه وتكفينـه ودفنـه عـىل ّ
ّسنة النبي صىل اهللا عليه وسلم، وسنذكر بعد قليل ما الذي يقال عند الدفن ّ ّ ّ َُّ َّ                                                                 ّ ّ ّ ّ َُّ َّ.  

ّوصيه يف ذلك، أي الذي أوىص بأن يغسله وأن يصيل عليه قبل وفاته  :    قال ّ ّ ّ                                                        ّ ّ ّ ّ.  
ّثم األب ثم اجلد ثم األقرب فاألقرب من العصب  :    قال ّ ّ                                      ّ ّ                    يل الرجل هم عـصباته                       ، أي أن أوىل الناس بتغس ةّ

ّالذكور ولذلك النبي صىل اهللا عليه وسلم ملا تويف وأراد كثري من الناس أن يغسله ّّ ُ ّ ّ ّ َّ                                                                     ّ ّّ ُ ّ ّ ّ ّ ال يغسله إال  :             قال أبو بكر ؛َّ ّ            ّ ّ
ّفقام بتغسيله عيل والعباس وبعض مواليه عليه الصالة والسالم  ، ّ             ّبنو أبيه وعمه ّ                                                     ّ ّ.  

ّ األم ثم اجلدة ثم األقرب فاألقرب، أي أن املـرأة ال -  ّ                        ّ أي الذي يقوم بغسل املرأة-             ويف غسل املرأة   :    قال ّ                                            ّ ّ
ّها إال نساء إال أن يكـون زوجهـا ل          يقوم بتغسي ّ                           ّ   ،                                               فيجـوز أن يقـوم بتغـسيلها حلـديث عائـشة ريض اهللا عنهـا ؛ّ

ّواألقرب من النساء بمثل عصباهتن من الرجال األم ثم اجلدة ثم األخت ثم العمة ثم هكذا بمثل ترتيبهم يف  ّ ّ ّ ّّ ّ                                                                                           ّ ّ ّ ّ ّّ ّ
  .        ت الرجال    عصبا

ّإال أن األمري يقدم يف الصالة عىل األب ومن بعده، بمعنى أن أوىل النـاس يف الـصالة الـويص ثـم   :    قال ّ ّ ّ ّ                                                                            ّ ّ ّ ّ ّ
ّوأما يف التغسيل فإن األمري ال يقدم عىل العصبات، ولذلك فإن أبـا بكـر ريض اهللا عنـه   ، ّ               ّاألمري ثم العصبات ُ ّ                                                                       ّ ُ ّ

َّوقد كان خليفة للمسلمني مل يقدم يف تغسيل الن ّ ُ                                         َّ ّ ّبي صىل اهللا عليه وسلم عىل عصباتهُ ّ ّ                            ّ ّ ًفدل أن هناك فرقـا بـني   ، ّ ّ                    ً ّ
ِالتغسيل وبني الصالة ألن يف الصالة معنى الو ّ ّ                                      ِ ّ ُالية، ولذلك النبي صىل اهللا عليـه وسـلم فـيام روي عنـه ّ ّّ ّ َّ                                             ُ ّّ ّ    إن  وَّ

ٍّصلوا خلف كل بر وفاجر «   :ّ                 ّكان أمحد يضعفه قال ّ ّ                    ٍّ ّ ً            ًن كـان إمامـا ّ                                ّ ممن له والية عىل املسلمني، محله أمحد ملـ)١( »ّ
ّللمسلمني، قول النبي صىل اهللا عليه وسلم إن صح احلديث ّ ّ ّ َّ                                              ّ ّ ّ ّ ّصلوا خلف كل بر وفاجر (  َّ ّ ّ                    ّ ّ                محله أمحـد عـىل إذا    )ّ

ِ إن الصالة خلف الكافر ال تصح إال أن تكون لـه و :     فيقول  ،             كانت له والية ّ ّ ّ                                           ِ ّ ّ ّوذلـك ألن الـصالة فيهـا   ،    اليـةّ ّ                   ّ ّ
  .             اجلمعة وغريها                            الية كام سبق اإلشارة لذلك يف صالةِ        ِ معنى الو
ّ والصالة عليه، بدأ يذكر يف أحكام الصالة عىل امليت :    يقول ّ                                            ّ ّ.  
ّيكرب  :     فقال ُ    ّ ًأي يكرب أوال  ، ُ ّ           ً   .            تكبرية اإلحرام ب            فيها تكون         ، الدخولّ
ّثم يقرأ الفاحتة ويستحب يف قراءة الفاحتة ما يستحب قبل من البسملة واالستعاذة  :    قال ُ ّ ُ ّ                                                                      ّ ُ ّ ُ ّ.  

                                                
 ).٣٤٧٨(ضعيف اجلامع ). ٦٨٣٢(البيهقي يف الكربى . ضعيف )١(
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ًثم يكرب، طبعا مل يذكر ب  :    قال ّ ُّ                     ً ّ                                             وذلك ألن قراءة الفاحتة عـىل املـشهور مـن املـذهب ركـن   ، ً              ً عد الفاحتة شيئاُّ
ّوما زاد عن الفاحتة فريون أنه جائز حلـديث ابـن عبـاس ريض اهللا   -   جيب   -                          جيب اإلتيان به يف صالة اجلنازة  ّ                                                    ّ ّ

  .                      وإنام الواجب الفاحتة فقط  ،             ال مانع منه :         فيقولون )            قل هو اهللا أحد (ّ                        ّعنهام أنه قرأ بعد الفاحتة 
ّثم يكرب وهذا هو التكبري الثاين ويصيل عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم  :    قال ّ ّّ ّ َّّ                                                         ّ ّ ّّ ّ                     وسـبق معنـا صـفة الكـامل   ، َّّ

ّوصفة اإلجزاء يف الصالة عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم ّ ّ َّ ّ                                            ّ ّ ّ َّ ّ.  
ّثم يكرب التكبرية الثالثة ويقول،   :    قال ّ                              ّ ُوأهم ما يقا  ، ُ                      ُاألدعية التي تقال للميت ب          الشيخ اآلن     بدأ ّ ّ           ُ         ل يف صـالة ّ

ُاجلنازة هو الدعاء حتى قال الشيخ تقي الدين يف احلقيقة أن صالة اجلنازة إنام رشعت  ّ                                                                        ُ   :     فقـال  ،         الـدعاء   ألجلّ
ّ                                                                       ّوهذا هيمنا يف مسألة سأذكرها بعد قليل هي مسألة الفوات سنذكرها بعد قليل إن   ، ّ                       ّإن آكد أركاهنا هو الدعاء

ًشاء اهللا، إذا جيب وجوبا وهو ركن من أركان ال ً                                        ً                                    اجلنـازة أن تـدعو للميـت ألن األصـل يف صـالة    عىل ّ    ّصالة ً
  .                      اجلنازة هو الدعاء للميت

ّثم يكرب ويقول   :    قال ُّ             ّ ً ذكر الدعاء نمر عليه مرورا رسيعا -ُّ ً ّ                                ً ً ّاللهم اغفر حلينا وميتنا وشـاهدنا وغائبنـا    (-ّ ّ                                       ّ ّ
ّإنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت عىل كل يشء قد  ،                             وصغرينا وكبرينا وذكرنا وأنثانا ّ                                         ّ ّ                    ّاللهـم مـن أحييتـه منـا   ،   يرّ
َّفأحييه عىل اإلسالم والسنة ُّ                      َّ ّومن توفيته منا فتوفه عليهام  ، ُّ ّ                          ّ ُ                                         ُاللهم اغفر له وارمحه وعافـه واعـف عنـه وأكـرم   ، ّ

ّواغسله باملاء والثلج والربد ونقه من الذنوب واخلطايا كام ينقـى الثـوب األبـيض مـن   ، ُ                ُنزله وأوسع مدخله ُّ                                                                        ّ ُّ
ًه دارا خريا م  دل   وأب  ،      الدنس ً            ً ًن داره وجوارا خريا من جوارهً ً                          ً ّ                                        ّوأدخله اجلنة وأعذه من عذاب القرب وأعذه مـن   ، ً

ّ طبعا هذا احلديث الذي ذكره املصنف هو بعضه ورد عـن النبـي  )ّ                        ّفسح له يف قربه ونور له فيه ا            عذاب النار و َّ ّ ّ ً                                                     ّ َّ ّ ّ ً
ًصىل اهللا عليه وسلم وهو أكثر من حديث وبعضه مأثور ومنقول ومل يكن مرفوعـا  ّ ّ                                                                  ً ّ ّبـي صـىل اهللا عليـه َّ    َّالن   إىل ّ ّ              ّ ّ

  .ّ    ّوسلم
ّفقط عندي هنا مسألة مهمة جيب أن نعرف أن األصل يف الدعاء يف صالة اجلنازة إنام هو الدعاء للميـت  ّ                                                                                     ّ ّ

ّهذا هو األصل وال يدعى للحي إال من باب الت ّ ّ ُ                                       ّ ّ ّ ّ اللهم اغفر حلينـا وميتنـا مـن بـاب التبـع :              بع مثل أن تقولُ ّ                                    ّ ّ ،  
ّ                                                    ّل، واحلقيقة عندما تصيل يف اجلنازة تسمع بعـض اإلخـوان يـدعون ّ                              ّاألصل أنك تدعو للميت هذا هو األص

ًأدعية غريبة جدا فيقول ّ                     ً ّ                                                                    ّ اللهم انقل من ضيق اللحود ومراتع الدود إىل جناتك جنات اخللـود وغـري ذلـك،  :ّ
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ً                                                           ًبل إن مشهور مذهب اإلمام أمحد وقول الشافعية أيضا وقـول املالكيـة    ع،                             واحلقيقة أن هذا الدعاء غري مرشو
          فـإن مل يكـن   ، ّ                              ّفاألصل عىل املـرء أنـه يـدعو بـالوارد  ، ّ                                          ّري من املالكية أن الصالة تبطل بمثل هذا الدعاء     بل كث

ّحافظا للوارد فإنه يدعو بجوامع الكلم أو يدعو للميت وال يدعو بالـدعاء الـذي فيـه وعـظ  ّ ّ ً                                                                               ّ ّ ّ         هـذا وعـظ   -ً
  .           فلذلك ال جيوز  -         ليس دعاء  و

ًثم يكرب ويسلم تسليمة واحدة ع  :    قال ً ّ ُ ُّ ّ                           ً ً ّ ُ ُّ                    وهـو مـن الواجبـات كـام   ،                                    ن يمينه، التكبري هذا هو تكبرية انتقالّ
  .ً                                                             ًوالتسليم أيضا مثل ما قلنا هناك أن التسليمة ركن فتكون هنا كذلك  ،     سيأيت

ّويرفع يديه مع كل تكبرية، ذكرنا قاعدهتا التي ذكرها املصنف قبل  :    قال ّ                                                         ّ ّ.  
                           كبـريات وآكـدها األوىل والقـراءة      الت-ّ                             ّ أي أن الواجب مـن أفعـال الـصالة -               والواجب من ذلك   :    قال

  .                           ويعني بالقراءة قراءة الفاحتة
ّوالصالة عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم  :    قال ّ ّ َّ ّ                               ّ ّ ّ َّ   .ّ                          ّمثل دليلنا يف الصالة املفروضة  ، ّ
ّ بل إن أهم واجبات الصالة عىل اجلنازة هو الـدعاء  :               الشيخ تقي الدين  :                       وأدنى دعاء للميت، وقال  :    قال ّ ّ                                            ّ ّ ّ

  .ّ                  ّال بد أن تدعو للميت  ، ّ          ّاللهم ارمحه  -ّ        ّولو مرة   -ّ           ّهم اغفر له      الل :ّ              ّللميت بأن تقول
ّفال بد من اإلتيان هبذه كلها ألهنـا واجبـة يف صـالة الفريـضة وهـي موجـودة يف صـالة   ، ّ      ّوالسالم  :    قال ّ                                                                  ّ ّ

  .ّ                         ّاجلنازة فال بد من اإلتيان هبا
ّومن فاتته الصالة عليه صىل عىل القرب إىل شهر، قبل أن أبدأ بمسألة   :    قال ّ                                                           ّ ّ                      ّفوات الـصالة عنـدي مـسألة ّ

ًمهمة وهي مسألة من فاته بعض تكبريات اجلنازة وهذا حيدث كثريا، حتدث كثريا أن املـرء تفوتـه تكبـرية أو  ً ّ                                                                                        ً ً ّ
  -              تدخل معه فيهـا   -ً                                         ًأوال تدخل مع اإلمام يف التكبرية التي هو فيها   : ّ                                   ّتكبريتان أو أكثر فام الذي يفعله؟ نقول

ّة مشهورة جدا تكلم عنها ابن رجب يف القواعد وغريه وهذه القاعدة هـي           هناك قاعد ؟ّ                 ّلكن ما الذي تفعله ً ّ                                                             ّ ً ّ:   
             ومبنـى القـولني   ، ّ                                                                           ّاملسبوق إذا دخل مع اإلمام هل ما أدركه مع اإلمام هو أول صالته أم أنه آخرهـا؟ قـوالن

ّعىل حديث النبي صىل اهللا عليه وسلم ّ ّ َّ                             ّ ّ ّ             يتان يف صـحيح         والروا »)٢(        فاقضوا-  :         أو قال-  )١(ّ               ّوما فاتكم فأمتوا «   :َّ

                                                
 ).٦٣٥(صحيح البخاري  )١(
 .)٥٨٠(صحيح أيب داود الكبري ). فاقضوا(أبو داود . صحيح )٢(
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ّمسلم، إذا مها قوالن، نبدأ بمشهور املذهب ثم ننتقل للقول الثاين ونقول من قال به، مشهور املذهب بل هـو  ً                                                                                             ّ ً
ّقول مجهور العلامء أن الذي يدركه املسبوق مع اإلمام هو آخر صالته ّ                                                         ّ                             ومعنى ذلـك إذا دخلـت مـع اإلمـام   ، ّ

ّوهو يف التكبرية الثانية يصيل عىل النبي صىل  ّّ َّ                                      ّ ّّ ّ فصيل عىل النبي صىل اهللا عليـه وسـلم، ثـم إذا  ؛ّ            ّاهللا عليه وسلمَّ ّّ ّ َّّ                                      ّ ّّ ّ َّّ
ًكرب فدعا فادع، ثم إذا كرب وسكت فاسكت ثم إذا سلم كرب تكبرية واقرأ فيها الفاحتة، ومن قال بالقول الثـاين  ّ ّ ّ ّ ّّ ُ                                                                                               ً ّ ّ ّ ّ ّّ ُ

              يبتـدأ مبـارشة  :   قـولّ      ّفإنـه ي  -       صالته  لّ                                                          ّ وهو أن املسبوق إذا دخل مع اإلمام فإن ما أدركه مع اإلمام هو أو  -
ٌّبالفاحتة، واحلقيقة أن اخلالف يف هذا مبني عىل  ّ                                       ٌّ       ولـذلك   -                                قلت لكم اخـتالف لفظتـني يف حـديث واحـد   -ّ

ًاخلالف فيها سهل جدا ّ                  ً ًي من القولني فاألمر فيه واسع وال يستحق تعنيفا وال تـشديدا                 ومهام مال الرجل أل  ، ّ ً ّ ٍّ                                                     ً ً ّ ٍّ
ّفاألمر واسع بحمد اهللا عز وجل واخلالف قوي ّ ّ                                    ّ ّ      خـتالف  ال                                        ليس بالسهل ألن الداللة من حديث واحد فقط ّ

ّ          ّفإنـه يمكـن   -                           كام هو ظاهر صـنيع اإلمـام مـسلم   -                                 وعىل ترجيح إحدى الروايتني عىل األخرى   ،         الروايتني
ً                           ًإذا هـذه مـسألة، عنـدنا مـسألة   ،   حل  املّ                          ّوهذه تكلمنا عنها يف غري هذا   ،          متام وعكسه                     توجيه القضاء بمعنى اال

     جيـب  :-               انتبه لعباريت -                                                           قل من قضية من فاته يشء من التكبريات اجلنازة أن الفقهاء يقولون ّ               ّمهمة قبل أن أنت
ُأن تكون الصالة عىل اجلنازة كاملة قبل أن ترفع ّ                                         ُ ُبمعنى إذا علمـت أهنـا ترفـع   ، ُ                      ُجيب أن تكون قبل أن ترفع  ، ّ ّ                        ُ ّ

ّكثري من الناس خالفا ملا كنا   -                   برسعة كام يفعلون اآلن  ً                         ّ ّإنـك مـن بعـد الـسالم تـستعجل يف  ف  -ً      ً قـديام      نفعلهً ّ                          ّ ّ
  .                            التكبري وتستعجل يف فعل ما فاتك

ّإذا فاتـت الـصالة بالكليـة فـام الـذي   ، ّ                       ّ إذا فاتت الصالة عـىل امليـت :ّ                              ّاجلملة الثانية التي ذكرها املصنف ّ ّ                               ّ ّ ّ
ًرشح هذه اجلملة مهمة جدا أن الفقهاء يقولون نُ                       ُيفعل؟ هنا قاعدة قبل أن  ّ ّ                                       ً ّ        تكون        فيجب أن  ،                اجلنازة كاإلمام :ّ

ّ وجيب أن تكون حارضة إذا ارتفعت كأن اإلمام قد انفـصل مثـل مـا  م              أن تكون خلفه   جيوزّ              ّأمام املصلني وال  ً                                                       ّ ً
ُقلت لكم قبل قليل، وبناء عىل ذلك فإن من فاتته الصالة عىل اجلنازة فيمكنه أن يصيل عليها إذا دفنت برشط  ّّ ً                                                                                             ُ ّّ ً

ّأن يكون قريبا من القرب إال يف حالة واحدة وهي الص ّ ً                                              ّ ّ ّالة عىل الغائب سنذكرها بعد قليـل، إذا جيـوز الـصالة ً ً                                             ّ ً
َعىل القرب بعد الدفن ألن النبي صىل اهللا عليه وسلم رأى امـرأة ت ً ّ ّ ّ َّ                                                       َ ً ّ ّ ّ   : ّ                                ّم املـسجد فافتقـدها فـسأل عنهـا قـالواُ  ُقـَّ

ّ ثم ذهب إىل قربها وصىل عليها صلوات اهللا وسالمه عليه، ولكـن نقـول)١( »ّ          ّهال آذنتموين «  :     فقال  ، ّ     ّتوفيت ّ                                                        ّ ّ :  
                                                

 ).١٩٤٥٢(صحيح البخاري  )١(
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                      إذ لـو كـان كـذلك لكـان -                  بإمجاع أهـل العلـم -ّ                         ّ يف كل وقت إذ لو كان كذلك  تّ                  ّ الصالة عىل القرب ليسّ  ّ إن
ّاملسلمون من الزمان األول يأتون إىل قرب النبي صىل اهللا عليه وسلم ويـصلون عليـه ومل يفعـل ذلـك أحـد  ّ ّ ّ َّ                                                                                     ّ ّ ّ ّ َّ-  

ّ، وألتى النبي صىل اهللا عليه وسلم إىل با-  ّ               ّيصلون صالة جنازة ّ ّ َّ                                  ّ ّ ّ                 إنام كان يـأيت أهـل   ، ّ                   ّقي أصحابه فصىل عليهمَّ
ًالبقيع وشهداء أحد فيدعو هلم ومل يكن يصيل عليهم، إذا ال بد أن نجد لنا أمدا نقف عنده ًّ ّ ُ                                                                              ً ًّ ّ ّإن الصالة   :       نقول ؛ُ ّ         ّ ّ

ّونظرنا يف األحاديث التي جاءت فوجدنا أن النبي صىل اهللا عليه وسلم جاء عنه   ، ّ                       ّإىل القرب تكون إىل مدة كذا ّ ّ َّ                                                                   ّ ّ ّ َّ
ّه صىل عىل قرب أم سعد بعد وفاهتا بشهر فنقولّ  ّ أن ّ                                      ّ ّيصىل عىل   :                                       هذا أقىص ما وصلنا فنقف عنده، ولذلك نقول  : ّ ُ       ّ ُ

ُ                  ُفينظر شهر كامـل ألن   ،                       وإنام العربة من حني الدفن  ،                                                القرب بعد دفنه إىل شهر من حني دفنه ليس من حني وفاته
ّهذا أقىص ما ورد عن النبي صىل اهللا عليه وسلم ألن اإلط ّ ّ َّ                                              ّ ّ ّ ّ أصيل عىل النبـي  :          ال أحد يقول  ،               الق ممنوع باتفاقَّ َّ ّ              ّ َّ ّ

ّصىل اهللا عليه وسلم صالة جنازة مل يفعلها أحد من املسلمني فدل عىل أنه ال بد من حتديد أمد ّ ّ ّ ّ                                                                            ّ ّ ّ ّ ّ.  
ّوإن كان امليت غائب عن البلد صىل عليه بالنية، هذه تسمى الصالة عـىل الغائـب  :    قال ّّ ُ ّ                                                                   ّ ّّ ُ ّ          ّوالـصالة عـىل   ، ّ

ّ                                                       ّلكن الفقهاء استثنوا صالة الغائب من يشء واحـد وهـو عـدم حـضور   ، ُ           ُيشرتط هلا أمد                الغائب نفس اليشء 
ّ إذا استثنيت من الصالة مـن حـضور اجلنـازة  :       فيقولون  –             ليست أمامه  ؛           عدم احلضور-  ّ                 ّاجلنازة أمام املصيل ُ ً                                     ّ ُ ً

ّمن أمام املصيل، وقد ثبت أن النبي صىل اهللا عليه وسلم صىل عىل الن َّّ ّ ّّ ّ                                                         ّ َّّ ّ ّّ ّويف فجاءه نعيه فقام فصىل ُ       ُ  حينام تّ    ّجايشّ ّ                       ّ ّ
ّعليه النبي صىل اهللا عليه وسلم، من رشط الصالة عىل امليت الغائب  ّ ّ ّ َّ                                                       ّ ّ ّ ّ ًرشط مهـم جـدا   -َّ ّ ّ           ً ّ              أن ال يكـون قـد   -ّ

ّصيل عليه يف البلد ُ               ّ ّ من الناس إذا صيل عىل رجل يف بلدة لنقـل  ا       فإن كثري  ، ُ                             ُوهذا أمر خيطئ فيه كثري من الناس  ، ُ ُ                                    ّ ُ
ّال جيوز مادام صـيل عليـه يف بلـد ال يـصىل   :                                   عليه يف نفس البلد صالة الغائب نقولّ                   ّيف الرياض أعاد الصالة ُّ ُ                                ّ ُّ ُ

ّعليه صالة الغائب وإنام يصىل عليه الغائب يف بلدة أخرى ُ                                                ّ ّأهل البلد إما أن يصلوا عىل اجلنـازة يف نفـسها أو   ، ُ ُ ّ                                            ّ ُ ّ
َّيذهبوا إىل قربه فيصلوا عليه وال يصلوا عليه يف نفس البلد بدليل أن الن ّ ّ                                                                 َّ ّ ّبي صىل اهللا عليه وسلم مل يـصل عـىل ّ ّ ّ ّ                            ّ ّ ّ ّ

ًنبحث عن القيود التي دلت عليه ومن أظهرها وأبينهـا أن النجـايش لـيس حـارضا    ، فّ                ّأحد إال عىل النجايش ّ                                                                   ً ّ
ّفيسمى غائبا، الفقهاء طبعا يتساهلون يف قضية الصالة عىل الغائـب ًُ ً ّ                                                         ّ ًُ ً     ال  :                             وإن كـان املـشايخ عنـدنا يقولـون ؛ّ

ّيصىل عىل كل ميت ّ ُ             ّ ّ َ املشايخ أنه ال يصىل إال عىل من كان له ق   رأي   ، فُ ّ ّ ُ ّ                                    َ ّ ّ ُ                               يف نرصة الدين وخدمة اإلسـالم فهـو ٌ  ٌمَ  َدّ
ّالذي يصىل عليه وإال مشهور املذهب أنه  ّ ّّ ُ                                  ّ ّ ّّ ّصىل عىل كل غائب يُ ّ             ّ ّ.  
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 ٢٤٤

ّصىل عليه بالنية، معنى قوله صىل عليه بالنية أي بنية ختصيص فالن بعينه وإن مل يكن أمامه  :    قال ّ ّّ ّ                                                                               ّ ّ ّّ ّ.  
         أو للخـوف   -      صـحراء   -                                  كأن يكون الشخص يف منطقـة ال مـاء فيهـا   ،              سله لعدم املاءّ          ّومن تعذر غ  :    قال

ُعليه من التقطع، أحيانا قد يكون الشخص مات بسبب جذام ويقولون ً ّ                                                          ُ ً                   هذا كالم الفقهـاء -ُ            ُن هذا اجلذام  إ   :ّ
ّ إذا غسل فإنه يتقطع حلمه -ً     ًقديام  ّ ّ ُ                        ّ ّ ّ ّيتقطع ويتفصل إذا جاءه املاء  -ُ ّ                          ّ ّ-.  

ًه من التقطع كاملجدور واملحرتق، أو لكون املرأة بني رجال، أيـضا إذا كانـت املـرأة             أو للخوف علي  :    قال ّ                                                                       ً ّ
ّأن املرأة ال يغسلها إال زوجها أو امرأة مثلها   :      ونقول  -        بني رجال  ّ ُ                                          ّ ّ             أو الرجـل بـني   :    قـال  ،            وال يوجد ذلـك  -ُ

ّالنساء نفس اليشء فإنه ييمم، كيف يكون تيميم امليت؟ ُ ّ                                               ّ ُ    أن   :     نقـول  ، ّ           ّطبق فيه ذلـكُ                 ُ له أكثر من صورة ي  :     نقول  ّ
ّيأيت املغسل فيرضب هو يديه عىل األرض عىل الرتاب الصعيد ثم يمسح هبا وجه امليت ويمسح يـدي امليـت  ّ ّ                                                                                  ّ ّ ّ

ُ       ُة ويـرضب َ  َقْ  ْرِ       ِة أي خَ  َقْ  ْرِ           ِ  أن يؤتى بخ :                                                           ظاهرها وباطنها ألن امليت ما رضب بنفسه هذه صورة، الصورة الثانية
َ غبار ثم يمسح هبذه اخلرقة وجهّ                                    ّباخلرقة الرتاب أو الصعيد الطيب الذي له ُ ّ                            َ ُ ُ امليت باحلد الذي ذكرناه ويمسح ّ ّ                             ُ ّ

ًهبا يدا امليت ظاهرها وباطنها، وهاتان الصورتان مفيدتان يف تيميم امليت ويف تيميم أيضا املريض، قد يكـون  ّ                                                                                              ً ّ
ًكيف ييمم؟ نفس الطريقة، هناك صورة ثالثة أيضا لكن قـد ي  ، ّ                               ّ هناك مريض ال يستطيع الوضوء فييمم ّ                                                    ً     كـون ّ

   اّ                      ّ، أن تؤخذ يـد امليـت وتـرضب-                          لكن نذكرها من باب الكامل -ّ                                     ّفيها صعوبة يف تطبيقها عىل امليت لكن ممكن 
ّ صعوبة ألن امليت يتيب :ً                      ًعىل الصعيد، طبعا مل قلنا ّ ّ                    ّ ّ ّ يتيبس إال أن تلني ؛          س يف الغالبّ ّ                 ّ ً               ً طبعا ما ذكرهـا -         مفاصله ّ

ّ أن امليت يستحب عند أول احتضاره أن ت-      املصنف  ّّ ّ                                   ّ ّّ                 ذراعه لكي عنـد    صفد        يده وت   صفدّ                 ّلني مفاصله فتحرك تّ
  .ً                                  ً، إذا هي ثالث صور يمكن فيها التيميم ا سّ                             ّ التغسيل يكون سهل وال يكون متيب

ّإال أن لكل واحد من الزوجني غسل صاحبه، يعني جيوز لكل واحد من الزوجني أن يغسل زوجـه   :    قال ّ                                                                             ّ ّ
ّمن أمري ما استدبرت ما غسل النبي صىل اهللا عليه              لو استقبلت  :ّ                                ّوالعكس، ألن عائشة ريض اهللا عنها قالت ّ َّّ                                           ّ ّ َّّ

ّوسلم إال أزواجه ّ              ّ ُ، فدل ذلك عىل أن هذا األمر معروف وم)١(ّ ّ ّ                                  ُ ّ ّسلم وإنام أخذته من النبي صىل اهللا عليه وآلـه ّ ّ َّ ّ ّ                                        ّ ّ َّ ّ ّ
  .ّ    ّوسلم

                                                
 ).٧٠٢(اإلرواء ). ٣١٤٠(أبو داود . صحيح )١(
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 ٢٤٥

ّوكذلك أم الولد مع سيدها، أي أن أم الولد جيوز هلا أن تغسل سيدها، وعرفنا ما املرا  :    قال ّّ ّ ّّ                                                                            ّ ّّ ّ   ، ّ           ّد بـأم الولـدّّ
ًهي األمة التي وطئها سيدها أي ترسى هبا ومحلت، ليس محلت فقط بل هذا احلمل خـرج بعـد ثامنـني يومـا  ّ ّ ّ                                                                                   ً ّ ّ ّ

ّ              ّالـذي خـرج، هـذه     هـذا ّ                                                        ّ ال بد أن يكون خرج بعد ثامنني يوم فأكثر، ذكر أو أنثى ال فـرق -  ا ّ       ّولو ميت  -      فأكثر 
ّتسمى أم الولد، فأم الولد ألهنا ال تباع وال ت ّ ّ ّ                                        ّ ّ ّ ّ جيوز هلـل أن تغـسل سـيدها  :ّ                            ّوهب وإنام تعتق من الثلث، يقولّ ّ                      ّ ّ

  .ّ                                                  ّه الباقني من حني وفاته انتقل ملكهم لورثته فال يغسلونه ءّ                          ّبخالف غريها من اإلماء فإن إما
َّ لـيس كـل شـهيد ورد يف الـسنة  :ً                                                           ًوالشهيد إذا مات يف املعركة، طبعا الشهيد أنواع، الفقهاء يقولون  :    قال ُّ ٍ ّ                         َّ ُّ ٍ ّ

ِ والـذي قتـ :ّ                                                  ّإنام فقط شهيد املعركة، ويف روايـة عنـد املتـأخرين يف املـذهب  ، ّ       ّ ال يغسلً           ً بكونه شهيدا ّ          ِ   ، ً  ً لـامُ  ُ  ظَ  َلّ
ّ الذي قتل ظلام أنه ال يغسل ؛       قونه به  لح ي ّ ً ّ                        ّ ّ ً ّ.  

ّوالشهيد إذا مات يف املعركة مل يغسل، وبناء عىل ذلك لو مات قبلها أو بعدها ولـو مـن أثرهـا فإنـه   :    قال ً ّ                                                                                      ّ ً ّ
  .ّ    ّيغسل

ّه كذلك، ال يصىل عىل الشهداء ألن النبي صىل اهللا عليه وسلم مل يصل عليهم يف أكثـر ّ          ّومل يصل علي  :    قال ّ ّّ َّ ّ                                                                     ّ ّ ّّ َّ ّ
  .       من موضع
ٍوينحى عنه احلديد واجللود، فقط احلديد ينزع عنه ما يف جنباته من حديد كدرع وغريه وما كـان يف   :    قال ّ                                                                                   ٍ ّ

  .            لباسه من جلد
ّثم يزمل يف ثيابه  :    قال ّ               ّ ّفن يف غريها فال بأس، يعني جيوز أن يكفن يف غريها ّ                          ّيعني يضم عليه ثيابه، وإن ك  ، ّ ّ                                          ّ ّ

ًإذا كانت قصرية أو كانت متقطعة  ّ ً                             ً ّ ّمتهالكة جيوز تكفينه يف غريها، وإنام األصل أنه يكفن يف ثيابه وال يغسل  وً ّ ّ ّ                                                              ّ ّ ّ ّ
  .              ويبقى دمه عليه

ّم، أي الذي دخل يف النسك عمرة أو حج وتويف قبل أن يتحللِ  ِرْ  ْحُ    ُوامل  :    قال ّ ّ                                                   ّ ّ ّ.  
ّبامء وسدر، أكد عىل السدر مل؟ ألن السدر يف احلقيقة ليس طيبا وإنام هو منظف، الطيب هـو ّ     ّيغسل   :    قال ً ّ ٍ                                                                            ّ ً ّ ٍ

  .ّ                     ّالذي يوضع فيام بعد ذلك
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ًوال يلبس خميطا، يعني ال يلبس قميصا   :    قال ًّ ُ ّ ُ                                ً ًّ ُ ّ ّ نتكلم عن الرجل املحرم الرجل -ُ ّ ّ                            ّ ّ ّ ال يلبس قميصا وإنـام -ّ ً ّ ُ                   ّ ً ّ ُ
ّلبس إما إزارا أو يكفن يف اللفائف ُ  ُي ّ ً ّ                                ّ ّ ً ُ وال بـأس يف قمـيص وإزار ول :                            الثالث فقط، نحن قلنا قبل قليـلّ ٍ ٍ                        ُ ٍ       فافـة، ٍ

ًاملحرم ال يلبس قميصا  :         لكن نقول ّ ُ                   ً ّ ُ.  
ًوال يقرب طيبا، وهو احلنوط  :    قال ّ                       ً ًال يوضع له طيب مطلقا ألنه حمرم يأيت يوم القيامة ملبيا كام ثبـت يف   ، ّ ًٌ ّ                                                           ً ًٌ ّ
  .)١(      الصحيح
ّوال يغطى رأسه، ألن النبي صىل اهللا  :    قال ّ َّ ّ ّ                            ّ ّ َّ ّ ٍ                   ٍ ويف روايـة عنـد مـسلم )٢( »            ال ختمروا رأسه «  :    قالّ           ّ عليه وسلم ّ

ّإهنـا تفـرد هبـا سـفيان وفيهـا كـالم   : ّ                                              ّ، وإن كان هذه الرواية ضعفها بعض أهل العلم وقـال)٣( »       وال وجهه « ّ                            ّ ّ
ّطويل، فاألصل أنه ال يغطى الرأس ّ                            ّ ّ.  

ًوال رجله، املصنف هنا زاد مجلة وهي مجلة  :    قال ّ                                  ً ّاحلديث أن النبي صىل اهللا عليه                      وال رجله، ومل يثبت يف  :ّ ّ َّ ّ                          ّ ّ َّ ّ
ّوسلم أمر بعدم تغطية رجيل الذي وقصته الدابة وهو حمرم مل يثبت، من أين أتى املصنف هبذه اجلملة؟ وجـد  ّ ّ ّ                                                                                          ّ ّ ّ ّ

ّنصا عن اإلمام أمحد أنه قال ً ّ                        ّ ً ّإن املحرم ال يغطى رأسه وال رجله، وهذا الـنص جـاء مـن روايـة حنبـل بـن   : ّ ّ ُّ                                                             ّ ّ ُّ
ّد ابن أخوه، وقد كانت قاعدة يستخدمها كثـريا أبـو بكـر اخلـالل عليـه رمحـة اهللا                      إسحاق ابن أخ اإلمام أمح ً                                                                  ّ ً

ُّصاحب السنة وغريه وهو الذي مجع نصوص أمحد ومشى بعده تلميذه أبـو بكـر عبـد العزيـز وجـل ّ َّ ُّ                                                                             ُّ ّ َّ         فقهـاء ُّ
ّ            ّ ما تفرد بـه  :  ونّ                                                                                ّاحلنابلة عىل أن حنبل ابن اسحاق كثري الوهم عن اإلمام أمحد يف روايته هو كثري الوهم، فيقول

ّقد ال يقبل، ولذلك نص اخلالل أن زيادة  ّ ّ                                  ّ ّ ّ وهم من حنبل بـن اسـحاق يف نقلـه عـن أمحـد، ألهنـا  )     ورجاله (ّ ٌ                                         ّ ٌ
ُليست موجودة يف األحاديث ومل يعرف، واملوفق ّ                                      ُ ّ    ّ إن  :ً                                               ً رمحه اهللا تعاىل أخذها من رواية حنبل، طبعا ملاذا قلـتّ
ّإنـه يمكـن أن توجـه أغلـب   : ّ                      ّن القيم انترص حلنبـل وقـالّ                                        ّأغلب احلنابلة ينكرون ذلك؟ ألن بعضهم مثل اب ّ                      ّ ّ

ّالروايات التي استنكرت عليه، اخلالل استنكر عليه، وقف عىل أكثر من ثالثني رواية استنكرها ّ                                                                                ّ    :ّ         ّكلها يقول  ، ّ
ٌهذه تفرد هبا حنبل وهي وهم وهكذا ّ                              ٌ ّ.  

                                                
 ).١٢٦٥(صحيح البخاري  )١(
 ).١٢٦٥(صحيح البخاري  )٢(
 ).١٢٠٦(صحيح مسلم  )٣(
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 ٢٤٧

ّ إن غري املحرم يقـص شـعر :              ه، كام قلنا قبلُ        ُ ه وال ظفرُ       ُ قطع شعرُ    ُ وال ي  :    قال ّ                    ّ ّ                          ّه الزائـد وظفـره الطويـل أمـا ّ
  .        املحرم فال
ُويستحب دفن امليت يف حلد، الشخص إذا حفر قرب  :      قال-                     بدأ اآلن بذكر الدفن -       ويستحب   :    قال ٍ ّ                                       ُ ٍ ّ      ّه فـإن ّ

ُإما أن ي  ،          له صورتان ّ         ُ ُدفن عىل هيئة حلد وإما أن يّ ّ ٍ                         ُ ّ ّ، وكالمها جائز، وأهل مكة كانوا يـشقون ٍّ               ٍّدفن عىل هيئة شقٍ ّ                                   ّ ّ
ّحباب اللحـد ألن النبـي صـىل اهللا عليـه  ت           الفقهاء باسـ  : ّ                            ّ يلحدون وكالمها جائز، وإنام قال                 وأهل املدينة كانوا ّ َّ ّ ّ                               ّ ّ َّ ّ ّ

ّوسلم حينام تويف أرسل للشاق و ُ ّ ّ                          ّ ُ ّ ّالحد فجاء الالحد أوال فأحلد عليه الصالة والسالم، فأخـذ منـه الفقهـاء  لّ ّ ً ّ ّ                                                            ّ ّ ً ّ ّ
ّاستحباب اللحد ألن اهللا عز وجل إنام خيتار لنبيه األفضل واألت ّ ّ ّّ ّ                                                    ّ ّ ّ ّّ ّم، لنعرف الفرق بني اللحد والـشق، اللحـد ّ ّّ                                     ّ ّّ

َما هو؟ هو امليالن، إذا كل م ّ ً                          َ ّ ُ مال عن يشء سْ  ْنً ٍ             ُ ًمي ملحدا، فمن مال عن الدين سمي ملحدا، ومن مال عـن ٍ ًّ ّّ                                                 ً ًّ ّّ
ّإذا اللحد مأخوذ من هذه الكلمة وهو امليالن، كيـف يكـون هـذا األمـر؟   ،                أحلد عن الطريق :ّ  ّميُ         ُالطريق س ً                                                            ّ ً

ّ يكون مربعا عىل هذه اهليئة، هذا هو األرض وهذا هو الشق الطـويل ُ       ُ فر القربُ           ُهذه، إذا ح        املنديل           لنرشح بعلبة  ً                                                         ّ ً
ًيعني خلنا نأخذ مثل هذه، إذا حفـرت بجانبـه حفـرة صـغرية   : ّ                                   ّللقرب، إذا أحلدت بمعنى أنك جعلت، نقول ّ                                                  ً ّ

ً يعني حفرة صغرية هبذه اهليئة، فإنه يسمى حلدا، هـذه صـورة، ؟     كيف    نظرت           كهذه اهليئة  ّ ّ                                                   ً ّ                     الـصورة الثانيـة أن ّ
ّتنزل احلفر قليال تنزله فيكون الل ً                               ّ ً         ً تقريبـا،  ) ل ئـ (ّ                                      ّ من احلفرة األساسـية، الـصورة األوىل عـىل حـرف َ  َلَ  َزْ  ْنَ   َ د أ حً

ّالصورة الثانية أقل بقليل نازل، إذا هنا صورتان للحد، ألهنا كلها مائلة عن جنب القرب، مائلة عن جنبه، هذه  ّّ ً                                                                                                   ّ ّّ ً
ّصورتا اللحد، صور الشق ما ه ّ                          ّ ّي؟ صور الشق أن حيفر القرب عىل هذه اهليئة ويوضع ثم يغطى، أو أن تكـون ّ ّ ُ ّ                                                               ّ ّ ُ ّ

ُحفرة يف وسطه، يعني احلفرة هكذا وتكون احلفرة صغرية حتته في ٌ                                                     ُ ُجعل فيها الرجلٌ ّ               ُ ٌ ثم يغطى، ليس فيـه حلـد ّ ّ ّ                     ٌ ّ ّ
ّليس فيه ميالن، وقد يكون الشق طوليا، ففي بعض البلدان وهذا موجود حتى يف جزيرة العر و ً ّ ّ                                                                              ّ ً ّ   -         ب يف هتامة ّ

ّ، حيفرون يف الطول ألن ليس عندهم أرايض وإنام عندهم جبـال فيحفـر يف -                          قديم اآلن ال يوجد هذا اليشء ّ ّ                                                          ّ ّ ّ
ًاجلبل ويدخله عىل هيئة الدرج وهذا يسمى نوع من أنواع الشق وليس من أنـواع اللحـد ألن لـيس ميالنـا ّ ّ ّ ّ                                                                                       ً ّ ّ ّ    ؛ّ

ّ شق طوليا، إذا الشق له صور واللحد له ص ؛ً   ً شقا ّ ًّ ً ّ ُ                                      ّ ّ ًّ ً ّ ّذكرنا صورتني للحد وذكرنا ثالث صور للشق كالمهـا   ،   ورُ ٍ ّ                                          ّ ٍ ّ
ُِجائز، األفضل منهام يكون اللحد ألن النبي صىل اهللا عليه وآله وسـلم حلـ ّ ّّ ّ َّ ّ                                                            ِ ُ ّ ّّ ّ َّ      هـو  :ّ                ّشق لـه فلـذلك قلنـاُ      ُ ومل يـَ  َدّ

َأفضل، طبعا من حيث املعنى مل ً                          َ ّألنه أحفظ للميت، يف الغالب أنه عندما ينـزل مطـ  : ّ                  ّ اللحد أفضل؟ قالواً ّّ                                          ّ      ر أو ّّ
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ّهيوي وال يكون القرب ثابتا عندما ينزل فإنام ينزل عىل جانب امليت وال ينزل عليه ّ ً                                                                     ّ ّ ّ                   ّبخالف املـشقوق لـه ربـام   ، ً
ّ                                                                             ّوهو من باب األحفظ، ولذلك الفقهاء يذكرون أشياء حتفظ امليت منها قضية احلنـوط، احلنـوط   ،         سقط عليه

ًهذا مل؟ ليس طيبا فحسب، قالوا َ                           ً ُألن احلنوط جيعل يف ا  : َ ّ                ُ ّلكفن ألنه يبعد الدواب عن امليت، يستحب تعميـق ّ ّ ّ ّ                                          ّ ّ ّ ّ
ّالقرب لكي ال تأتيه الدواب مثل الذئاب وغريها حتفر ّ                                            ّ ّ فإذا كان عميقا مل يشموا رائحته ؛ّ ً                              ّ ُاللحـد كـذلك يبعـد   ، ً ّ                ُ ّ

ّامليت عن الدواب وحيفظه بأمر اهللا عز وجل ّ ّ ّّ                                    ّ ّ ّ ّّ.  
ِوينصب عليه اللبن، اللبن هو معرفة يعني   :    قال ِّ ّ                                      ِ ِّ ّ                                ّه لكن تكون من طـني، وقـد حـدثني أحـد     هذ )      البلكة (ّ

ِ كان عندنا بعض الضعفة من الطلبـة يـسمع أنـه يوضـع عـىل القـرب اللـبن  :                            املشايخ من أهل موريتانيا يقول ّ ّ ّ                                                            ِ ّ ّ ّ
َفصحفها إىل اللبن، فكان يقول أل ّّ                            َ ّذا دفنتم أحدا فأتوا بقربة لبن فاسكبوها عليه، وهذه يدلنا عـىل  إ   : ِه  ِتَ  َيْ  ْرِ    ِ هل قّّ َ ً                                                           ّ َ ً

ُ قضية أن الفقه ربام يّ              ّمسألة مهمة وهي ّ ّ                     ُ ّ ٍصحف فيه شخص فيفهمه خطـأ ويـأيت بـأمر غريـب، مثـل مـا ذكـر ّ ً ّ                                                  ٍ ً ّ
ّحطاب أو احلطاب يف مواهب اجلليل أن بعض الضعفة من املنتسبني للفقه ملا قرأ قول خليل يف بـاب وليمـة  ّ ّ ّ ّ                                                                                       ّ ّ ّ ّ ّ

ًيستحب ملن أتى وليمة أن يأك  :                     يرشح هذا الكالم فقال )                وهو باألكل باخليار (ّ       ّالنكاح  ّ                         ً                      ل بمقدار اخليارة، هـذه ّ
ُفدل ذلك عىل أن أحيانا قضية التصحيف أو كذا ت  ، ً            ًأيضا غري صحيح ّ ً ّ                                           ُ ّ ً ّ                          ّغري املعنى فتجعـل الـشخص ينـرصف ّ

  .ً         ًملعنى بعيد
ُ فعل برسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، أي الدليل ما خص به النبي صىل اهللا عليه وسلم أو فعـل  ام ك  :    قال ُّ ّّ ّّ َّ ّ                                                                               ُ ُّ ّّ ّّ َّ ّ
  .    بقربه

ًلقرب آجرا وال خشبا، ال جيعل يف داخل القرب آجر ألنه مسه نـار، وال خـشب وال شـيئا ُ         ُوال يدخل ا  :    قال ً ًٌ ّ ّ ّّ                                                                    ً ً ًٌ ّ ّ ّّ
ّمسته النار كاإلسمنت، ما جيعل يف القرب إسمنت وال جبص لنهي النبي صىل اهللا عليه وسلم أن يوضـع عـىل  ّ ّ َّّ                                                                                     ّ ّ ّ َّّ

  .ّ                ّالقرب يشء مسته نار
ّويستحب تعزية أهل امليت، وقد ورد يف ذلك حديث  :    قال ّ                                         ّ ّ.  
ّوالبكاء غري مكروه ألن النبي صىل اهللا عليه وسلم فعلـه إذا مل يكـن معـه نـدب وال نياحـة، املـراد   :    قال ّ ّ َّ ّ ٍ                                                                                 ّ ّ ّ َّ ّ ٍ

ّ                         ّ ذكـر حماسـن امليـت، فالفقهـاء  :ّ          ّ األمـر األول-ّ                 ّ ليس هـو كـل النـدب -ّ                  ّاألمر األول أو منها   :            بالندب أمور
ٌ إن ذكر حماسن امليت بعد الوفاة هو نوع من النياح :      يقولون ّ ّ                                             ٌ ّ                         تعلية الصوت، وقد جاء عن   :                    ة، األمر الثاين قالواّ
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ّكنا نعد اإلعالم   :                بعض السلف قالوا ّ              ّ ّنعده نياحة، إذا رفع الصوت يف اإلخبار ليس جمـرد   -            الصوت العايل   -ّ ً ّ                                           ّ ً ّ
ّاإلخبار فقط وإنام رفع الصوت فال شك أنه من النياحة ّّ                                              ّ ّّ.  

ّوال بأس بزيارة القبور للرجال لقول النبي صىل ا  :    قال ّ َّ                                           ّ ّ ّ                         ّإين كنـت قـد هنيـتكم عـن زيـارة  «ّ            ّهللا عليه وسلم َّ
ّ، وأما النساء فإهنن ممنوعات ملا صح ّ عن النبي صىل اهللا عليه وسـلم أنـه )١( »              القبور فزوروها ّ ّ ّ َّّ ّ                              ّ                                ّ ّ ّ ّ َّّ ّ           ّلعـن زوارات  «ّ

ّن احلديث األول يكون ناسخا للحديث الثاين ألن القاعـدة عنـدنا إ  :          وال نقول)٢( »      القبور ً ّّ                                                     ّ ً                وهـذه القاعـدة -  ّّ
ٌ ال نحكم بنسخ احلديث إال أن يأتينا فيه نص عىل النـسخ، جيـب  :ّ          ّأهنم يقولون  -                  ة عند فقهاء احلديث      معروف ّ                                                    ٌ ّ

ّعمل األحاديث معا ألن نسخ حديث إلغاء له، فإذا كنا نـذم طريقـة املعتزلـة قـديام الـذين ُ                ُ قدر املستطاع أن ن ً ّ ٌّ ّ ً                                                                            ّ ً ّ ٌّ ّ ً
ٍيردون أحاديث النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم بسبب أو  ّ ّ ّ َّ ّ                                                ٍ ّ ّ ّ َّ ّ                          ّجيب كذلك أن األحاديـث ال يـصار   :        فنقول ؛    بآخرّ

ّإىل النسخ إال أن يكون هناك نص أو عجز عن اجلمع بينها، هذه من جهة، من جهة أخرى أن اللعن هو دعاء  ّّ ٍ ٌ                                                                                           ّ ّّ ٍ ٌ
ّواألصل أنه باق حكمه ليس كاحلكم التكليفي لعن حكم أصال مستمر، فلذلك دخول النـسخ عـىل اللعـن  ً ٍ ّ                                                                                   ّ ً ٍ ّ

ّ يعني نادرا أو مل يمر أن اللعن يأيت                      يعني حيتاج إىل وقف وقوف ّ ًّ                                  ّ ّ ّ                               ّالنسخ، النـسخ إنـام يكـون يف األحكـام      عليه ًّ
ّفقط دون األدعية واألخبار، األخبار ال نسخ فيها كام هو قول عامة أهل العلم، اللعن نوع من أنواع اإلخبار  ّ                                                                                              ّ ّ

ّإن قول النبي صىل اهللا عليه وسلم   :                              واإلخبار ال نسخ فيه، ولذلك نقول ّ ّ َّ ّ                             ّ ّ ّ َّ                     يكون اخلطاب للرجـال  »     وروها  فز «ّ
  .                          وحديث النهي للنساء عىل أصله

ّويقول إذا مر هبا أو زارها، إذا مر هبا  :    قال ّ                                   ّ ّبمعنى أنه مر بالقبور أو باملقربة ونحن قلنا  ، ّ ّ                                        ّ ّ              ّ إن كلمـة مقـربة  :ّ
ُتصدق عىل اثنني إما عىل البناء املحاط وإما عىل املوضع الذي د ّ ّ ّ                                                      ُ ّ ّ ّ      ّن هـذا  إ  : ً                          ًفـن فيـه، وبنـاء عـىل ذلـك فنقـولّ

ّالدعاء يكون إذا مر الشخص بني القبور أو دخل البناء املحاط، ألن بعض اإلخـوان يكـون طريقـه بجانـب  ّ                                                                                       ّ ّ
ّاملقربة، مثل بيتي أنا قريب من املقربة فكلام مر عىل املقربة دعا هذا الدعاء ّ                                                                 ّ ّ                           ّ مل يدخل ومل يمر مـا دمـت خـارج  ؛ّ

ّ                                                     ّبناء املحاط أو إذا مررت بني القبور وأما الشارع الذي متر                                             املقربة ال تدعو وإنام تدعو إذا دخلت املقربة وهو ال

                                                
 ).١٩٧٧(صحيح مسلم  )١(
 .)٢٥٧ص(ة ّ          متام املن.)١٠٥٦( الرتمذي . صحيح)٢(
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ً سالم عليكم دار قوم مؤمنني، طبعا قضية التنكري والتعريف وما جـاء  :                                به فإنك ال تدعو هبذا الدعاء، فيقول ٌ                                                            ً ٌ
  .ّ                                                                                  ّأن التنكري سالم املوتى والتعريف سالم األحياء كالم طويل باإلمكان أن تراجعوه يف اآلداب الرشعية

          نـسأل اهللا  ؛                                                اللهم ال حترمنا أجرهم وال تفتنا بعدهم واغفر لنـا وهلـم  ، ّ                         ّ وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون :   قال
ُلنا ولكم العافية، امليت أحوج ما يكون للدعاء له ولذلك أفـضل مـا هيـدى للميـت ويعطـى أن يـدعى لـه،  ُ ُ                                                                                        ُ ُ ُ

ّوالنبي صىل اهللا عليه وسلم قال ّ ّ َّ                          ّ ّ ّ ٌ            ٌأو ولد صـالح  «            وذكر منها )١( »      من ثالث                              إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال  «  : َّ
   . ً                                 ً إذا فأفضل ما هيدى للميت هو الدعاء »       يدعو له

                                                     نعم يستفيد بأن يدعو له، ألن دعاء القريب إذا رأى قريبه    ؟         أو غريه له                               وهل يستفيد امليت من زيارة قريبه 
ّ ويكون أكثر ترضعا هللا عز وجل  ا                                          كأبيه أو أمه أمام عينيه يف الغالب يكون أصدق ّ ً                          ّ ّ                 البعيـد، قـد تكـون      دعاء    من ً

ُجالسا عىل أريكة م ٍ ً                 ُ ٍ ًقلبك ليس متأثرا أو مستـشعرا   ،                    اللهم اغفر لوالدي :       وتقول ا        أو عصري ا            تكئ وترشب ماءً ً                           ً ً
ّ                                                                                   ّقيمة الدعاء لكن عندما يكون القرب بني يديك وترى أنك فـوق األرض ووالـدك أو والـدتك حتـت األرض 

ًجتد أن قلبك متغري يف الدعاء، إذا فانتفاع  ٌّ                                      ً ًامليت إنام هو بالدعاء له، وبناء عىل ذلـك عنـدنا مـسألتان، املـسألة ٌّ ّ                                                           ً ّ
َّالذي تقرر عند أهل السنة واجلامعة نعم  :     نقول  ّ             ّإن امليت يسمع؟  :          هل نقول :    األوىل ُّ                                  َّ ّ                   ّإن امليت يسمع لكـن ال   ، ُّ

ِوما أنت بمسمع من يف القبور ﴿           يسمع كل يشء  ُ ْ َُ ْ ِ َ ْ ُ ٍَ ِ ِ َ ْ َ                          ِ ُ ْ َُ ْ ِ َ ْ ُ ٍَ ِ ِ َ ْ                     م األحياء وال يعرف من ّ                       ّ األصل أن امليت ال يسمع كال)٢( ﴾َ
ِأقدار األحياء شيئا إال ما أذ ً                           ِ ّن اهللا عز وجل له بسامعه مثل خً ّ                          ّ                    ومثل الذين كـانوا يف   ،                     النعال عندما خيرجون  فقّ

ّيب بدر حينام قال النبي صىل اهللا عليه وسلم ل ق ّ ّ َّ ٍ                                     ّ ّ ّ َّ ّ أو نحـو ممـا قـال عليـه الـصالة )٣( »          سمع يل مـنكمّ     ّإهنم أل «   :ٍ ٍ                          ّ ٍ
ّ                                                            ّألصل أهنم ال يسمعون، وأحسن من ألف يف ذلك الشيخ العالمة حممـود شـكري ّ                      ّوالسالم، وما عدا ذلك فا

ً                                  ًمجع كالم أهل العلـم وخاصـة احلنفيـة ألنـه    )          سامع األموات    عدم                 اآليات البينات يف  (                األلويس كتاب اسمه 
   لك      ، ولذ-ّ                                 ّأهنم ال يسمعون إال ما شاء اهللا إسامعهم   -                                           ينتسب إىل ذلك املذهب يف إثبات وتقرير هذا األصل 

ّفإن النبي صىل اهللا عليه وسلم وهو من هـو بـني أن هللا  ّّ ّّ ّ َّ                                            ّ ّّ ّّ ّ ّعـز وجـل َّ ّ       ّ ّ                               ّمالئكـة سـيارين يبلغونـه سـالم النـاس ّ

                                                
 .)١٦٣١( صحيح مسلم )١(
 .٢٢: فاطر )٢(
 ).٣٩٧٦(لبخاري صحيح ا )٣(
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ّوصالهتم عليه، إذا فصالتك عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم بجانب قربه وصالتك عليه يف الصني واحـد ال  ّ ّ َّ ً                                                                                  ّ ّ ّ َّ ً
  .ّ                                     ّأتم وأكمل فقط، وإال فإن األجر فيهام سواء            يكون الدعاء  فً                                     ًفرق، ربام إذا كنت قريبا تستشعر الدعاء 

ٍوأي قربة فعلها وجعل ثواهبا للميت املسلم نفعه ذلك؟ هذه مسألة مشهورة سـأرشحها ثـم أذكـر   :    قال ُّ                                                                                ٍ ُّ
   :ّ                                 ّإن األعامل الصاحلة نوعان، النـوع األول  : ً                                                       ًأشباها هلا وهي مسألة إهداء ثواب العمل الصالح للميت، نقول

ُالعلم أن ثواهبا هيدى للميت وهيٌ                     ٌنوع متفق عليه بني أهل  ّ                            ُ                                          الدعاء واحلج والعبـادات املاليـة، هـذه باتفـاق    :ّ
ّأهل العلم أهنا هتدى وتصل للميت بدون شك، ما عدا ذلك من األعامل البدنية كالـصالة والـصوم وقـراءة  ُ ّ                                                                                       ّ ُ ّ

          إلمام مالك  ا  -               مجهور أهل العلم   ُ                                               ُ هل جيوز للشخص أن يقرأ القرآن ثم هيدي أجره للميت؟ ؛            القرآن وغريها
ُ                          ُ نعـم، هيـدى للميـت ثوابـه وهـو  :      يقولـون  –                             وثبت ذلك عن عدد من الـصحابة  ؛                     وأبو حنيفة واإلمام أمحد

ُ                                                       ُجيوز أن هيدى له ثواب األعامل البدنية، وإنام خـالف وانتـرص لـذلك   ،                                 األجر، وهو اختيار الشيخ تقي الدين
ّ اهللا عـز وجـلُ                                 ُ ال هيدى له ثواب األعامل البدنية لقول :                   اإلمام الشافعي ويقول ّ           ّ َوأن لـيس لإلنـسان إال مـا  ﴿  ّ ََّ َِ ِ ْ ِ ْ ِْ َ ْ ََ                     َ ََّ َِ ِ ْ ِ ْ ِْ َ ْ ََ

َسعى َ   َ                                                                                     وقول الشافعي هو الذي كان ينترص له الشيخ حممد بن عبد الوهاب وتالمذته من بعده، واملـسألة )١( ﴾َ
ّطريقة أهل البدع يف يشء وإنام هو خالف، وعلمها عند اهللا عز وجـل    من                 أهل العلم وليست    بني           فيها قوالن  ّ ّ                                                       ّ ّ ّ

         اجلمهـور  ؟ً                                           ً إهداء الثواب أبدا، وإنام هل يصل الثـواب أم ال ؛          إهنا بدعة :           مل يقل أحد ؟           الثواب أم ال       هل يصل 
                                       إهنا ال تـصل، واألمـر يف ذلـك واسـع مـع اتفـاق  :             والشافعي يقول  ،                             نعم يصله لورود اآلثار يف ذلك :    يقول

                           اجلمهور من أهل العلم كام ذكـر ّ                      ّه األعامل البدنية، ولكن  ئّ                                          ّاجلميع عىل أن إهداء امليت الدعاء أفضل من إهدا
ٍاملصنف أن أي قربة بدنية أو مالية إذا فعلها الشخص وجعل ثواهبـا للميـت املـسلم نفعـه ذلـك أي وصـله  ُ ّّ                                                                                        ٍ ُ ّّ

  .     ثواهبا
ّعندنا مسائل أريد أن أنوه هلـا تـشبه هـذه املـسألة لكـن ختتلـف عنهـا يف حكمهـا، املـسألة األوىل ُ                                                                              ّ        أداء  :ُ

ٍّو أن امليت مات وعليه عبادات واجبة من صالة وصوم وزكـاة وحـج وغـري        املعنى ل  ،                     العبادات الواجبة عنه ّ                                                           ٍّ ّ
ّإن العبادات املالية نعم قد تؤدى عنه، شخص مات وعلـه   :     نقول  ٌ                             ٌ فهل يفعل عنه يشء من ذلك أم ال؟ ؛   ذلك ُ ّ                                                 ّ ُ ّ

ّمل يزكها فيجوز البنه أو قريبه أن يزكيها عنه           مخسمئة ريال  ّ                                         ّ ّومثله احلج حلديث الرسول صىل اهللا ع  ، ّ ّ                             ّ ّ         ّليه وسـلم ّ
                                                

 .٣٩: النجم )١(
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ُللذي حج عن ش ّ             ُ ٌ، وأما العبادات البدنية الواجبة عىل امليت يف حياته فإنه ال يقوم أحـد يف أدائهـا عنـه )١(   ربمةّ ّ                                                                             ٌ ّ
ّإال عبادة واحدة ورد النص هبا وهي صوم النذر فقط لقول النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم  ّ ّ َّ ً                                                                        ّ ّ ّ َّ              مـن مـات وعليـه  «ً

َالسنن                أبو داود يف صاحب   :      قال)٢( »ٌ                ٌصوم صام عنه وليه ُّ     َ ٍ                                 ٍلنذر خاصة، وهذا هو الثابت عـن كثـري    يف ا       وهذا  :ُّ
ّ                                                                             ّ عليه أمحد ونقله عنهم أن هذا احلديث هو يف النذر، ومن مات وعليه صوم كفارة أو صوم ّ   ّنص          من السلف و
ُإنه ال يصوم عنه أوليائه ال يرشع ذلك، لكن لو  :            رمضان فنقول ّ                                        ُ ّ         ّألن النـذر      نعـم،   :       ؛ نقول                كان عليه صوم نذر  ّ
ّألن األصل يف النذور أهنا عبادات مالية فهو يف معناها ولذلك قال النبـي صـىل اهللا   ،               لعبادات املالية        يف معنى ا ّ َّّ ّ                                                                     ّ ّ َّّ ّ
ً، فجعله يف معنـى املـال وإنـه مـن بـذل الـنفس، إذا نحمـل )٣( »ّ                        ّإنام يستخرج من مال البخيل «   :ّ         ّعليه وسلم ّ                                                ً ّ

ًاحلديث فقط عىل النذر مجعا بني األحاديث، إذا هذه الصورة األو ً                                                     ً ّ                        ّ وجيب أن نفرق بـني الـصورتني       تشبهها  ىل ً
ُ             ُ حينام يستأجر  :ٌ                                                                              ٌاألوىل تربع والثاين قضاء لواجب، فرق بني التربع وبني قضاء الواجب، الصورة الثالثة عندنا

ٍ    ٍزيـد    إىل        فتـأيت  ؛                          والدي تويف وأريد أن أنفعـه :          قول اجلمهور   عىل ُ                                  ُشخص ليؤدي عبادة وهيدى ثواهبا للميت، 
       امليـت ال   :     نقول                                واهدي ثوابه للميت صحيح أو ال؟ ا        قرأ قرآن ا   ؛                 د خذ هذه ألف ريال       يا زي :              من الناس وتقول

ّيصله ثواب ألن أصال القارئ ليس له ثواب ألن القارئ مل يقرأ هللا عز وجل وإنام قرأ أل ّ ّ ًّ                                                                        ّ ّ ّ                 جل األجرة، ولذلك ًّ
                   نا إن شاء اهللا يف بـاب ّ                                               ّجار عىل القربات بل هو إمجاع عند أهل العلم سيمر مع ئّ            ّ وال يصح االست :            يقول الفقهاء

ّاإلجيار فال أجر للقارئ ألنه إنام قرأ أل ّ                                 ّ ّ                            ّ إن االسـتئجار للقـراءة وإهـداء  :                           جل األجرة، لـذلك يقـول الفقهـاءّ
        صام عنه  «                                                                                  الثواب للميت ال أجر فيه وهو غري مرشوع، هذا بدعة االستئجار، أما قريبه انظر حديث الرسول 

ّة وأخوة، إذا هذه احلالة الثالثة، جيب أن تفرق بني الصور                                يعني هناك قرابة بينهم وحمبة وصداق   »    وليه ً                                                   ّ       عنـدنا   ، ً
ٌ وهو أنه يقرأ عند امليت، والقراءة عند امليت بدعة إال يف موضع واحد جاء عن بعـض الـسلف  :          صورة رابعة ُ ّ                                                                               ٌ ُ ّ

ّمن الصحابة ومن بعدهم مرشوعيته، أهل السنة يذكرون كل يشء َّ ُّ                                                    ّ َّ ُ                               ُكل ما جاء من النصوص يذكر، موضـع   ، ُّ
ّ                        ّ كل الصور منهي عنها فلـام  :             وكان أمحد يقول  ، ّ                                             ّحد جاء عن بعض السلف ولذلك ألف فيها اخلالل رسالة  وا

                                                
 ).٩٩٤(اإلرواء ). ١٨١١(أبو داود . صحيح )١(
 .)٦٥٤٧(صحيح اجلامع . وهو يف الصحيحني) ٢٤٠٠(أبو داود .  صحيح)٢(
 ).٦٦٠٨(صحيح البخاري  )٣(
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                      رجع يف هذه الصورة، قرر   -ّ                                         ّكام نقل عباس الدوري يف تارخيه عن حييى بن معني   -                    جاءه النص هبذا احلديث 
ُإنام رجع يف هذه الصورة، وهو أنه ال يرشع ا  :    قال  ،                    ذلك الشيخ تقي الدين ّ                                     ُ                               لقراءة عىل امليت ال عند وفاته وال ّ

ٍبعد قربه يقرأ عليه ألنه ال يسمع إال يف موضع واحد ذكره الفقهاء وهو  ّ ُ                                                             ٍ ّ             هـذا ثبـت عنـد   ، ُ              ُعند الدفن يقرأ    أنه ُ
ًالصحابة ومل يوافقهم عليه باقي الصحابة رضوان اهللا علـيهم، ولـيس املقـصود أنـه ينتفـع بـه امليـت متامـا،  ّ                                                                                         ً ّ

    حتـرض ُ              ُالقراءة عىل امل  :             احلالة اخلامسةٍ                                   ٍجيد يف اآلثار التي جاءت عن سعد وغريه،                        وللشيخ تقي الدين توجيه 
ُ لعله أن خي ؛ّ                                                                              ّقبل الوفاة، يعني القراءة بعد الوفاة بدعة، إن القراءة عىل املحترض قبل الوفاة مرشوعة ّ           ُ        فـف عنـه ّ

           مـن الـضعف                                                   حديث وإن كان يف إسناده مقال لكن يعني ضعفه يـسري لـيس ه               ه، ولذلك روي فيِ    ِ  روحُ    ُقبض
ّالشديد وهو أصح ما ورد يف سورة ياسني أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قـال ّ ّ َّ ّ                                                              ّ ّ ّ َّ                      قـرأوا عـىل موتـاكم سـورة  ا «  : ّ

ُ إنه يقرأ عىل امليت ما تيرس من القرآن  :                              ولذلك املشايخ والفقهاء يقولون)١( » س ي ّ                                   ُ ّ                  ّأو غريها فإهنـا تنفـع   )   يس (ّ
ٌ                                         ٌيف بعضها بدعة ويف بعضها مـرشوع ويف بعـضها خمتلـف ً                                       ًيف التخفيف عىل االحتضار، إذا عندنا مخس صور 

                           ال أعلم اخلالف ولكن أظـن هـذا  :ً                                                            ًفيه، األخرية مرشوعة فيام أعلم وال أعلم خالفا فيها ولست أنا ممن يقول
ــور ــا مخــس ص ــإذا عرفن ــيشء، ف ــُ  ُت  ، ً                       ًال ــذه ِّ  ِّرَ  َف ــا وه ــط              ق بينه ــبنا    فق ــت ناس ــتطرادا ألن الوق ّأردت اس ً                             ّ ً.   

         والفقهـاء   ،                                                 بدأ الشيخ بالركن الثاين من األركان وهو كتاب الزكاة  ،              كتاب الزكاة :                      يقول الشيخ رمحه اهللا تعاىل
ًيقدمون الزكاة عىل الصوم موافقة حلديث ابن عمـر  -ً            ًخالفا لبعضهم   -        احلنابلة  ّ                                          ً ّألن بعـض الفقهـاء يقـدم   ، ّ ّ                    ّ ّ

ّالصوم عىل الزكاة، فريون أهنا تقدم األفعال البدنية ثم األفعال املالية، ولكن ال ّّ ُ                                                                       ّ ّّ ّ          ّ نقـدم حـسب  :            فقهاء يقولـونُ
ّإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت «      احلديث  ّ                                             ّ   .                   حديث ابن عمر املعروف  )٢( »ّ

ّ وهي واجبة عىل كل مسلم، الزكاة واجبة :          يقول الشيخ ٌ                                   ّ ُّفإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكـاة فخلـوا  ﴿  ٌ َ َ َ َ ْ ََ َ َ ََ َّ ُ َ َّ َ ُُ َ ِ                                           ُّ َ َ َ َ ْ ََ َ َ ََ َّ ُ َ َّ َ ُُ َ ِ
ْسبيلهم َُ َ ِ       ْ َُ َ ُفإن تابو ﴿  )٣( ﴾ِ َ ْ َِ        ُ َ ْ ِّا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم يف الدينَِ ُ َ َ َِ ْ ُُ َ ُ َ َّ َْ ِ َ َ ََ َّ َ                                             ِّ ُ َ َ َِ ْ ُُ َ ُ َ َّ َْ ِ َ َ ََ َّ ّ فدل عىل أن الزكـاة ركـن مـن )٤( ﴾َ ّ                         ّ ّ

ّ تدل عـىل أن غـري املـسلم ال  ؛ّ           ّ عىل كل مسلم :ّ                                                   ّأركان الدين وهي واجبة عىل كل مسلم إذا وجد رشطها، قوله ّ                      ّ ّ
                                                

 ).١٠٧٢(ضعيف اجلامع ). ٣١٢١(أبو داود . ضعيف )١(
 ).٤٥١٤(صحيح البخاري  )٢(
 .٥: التوبة )٣(
 .١١: ةالتوب )٤(
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ّ أنه ال جتب عليه الزكاة ليس معنـاه أنـه ال يؤخـذ ُ                                                   ُجتب عليه الزكاة لكن يؤاخذ هبا يوم القيامة، ومعنى كوهنا ّ                                           ّ ّ
ّ وإما اخلراج وغري ذلك من املسائل التـي يفـرسها  رّ                ّاجلزية وإما العشو    إما                            منه حق بل عىل غري املسلم حقوق  ّ                                         ّ ّ

ً                                                                                           ًالفقهاء التي تؤخذ من غري املسلمني، يؤخذ منه العرش أحيانا يف جتارته، يؤخذ منه اجلزية عىل رأسـه، يؤخـذ 
ً إال فئـة واحـدة مـن غـري  ؛ً                                                            ً اج عىل أرضه، فيؤخذ منه غري الزكاة ولكن ال يؤخذ منـه الزكـاة مطلقـا       منه اخلر ً                    ً ً

ُاملسلمني وهم نصارى بني تغلب، فإن نصارى بني تغلب كانت عندهم أنفـة أن يـ ٌ ّ                                                                   ُ ٌ ّ                  ّشبهوا بغـريهم مـن غـري ّ
ُ                   ُليه بـأن يـضعف علـيهم ٌّ           ٌّ فأشار عيل عَ        َ  الصحابةُ                            ُ  فقالوا لعمر يف ذلك فشاور عمر ؛                     العرب فتؤخذ منهم جزية

                                                                                   الصدقة، بدل من أن يأخذ منهم ربع العرش يأخذ منهم نصف العرش، فـال يؤخـذ مـن نـصارى بنـي تغلـب 
                           املـسلمني إال نـصارى بنـي تغلـب ً                                                             ًجزية وإنام يؤخذ منهم زكاة ولكنها مضاعفة، إذا ال يؤخذ زكاة من غـري

  .                   م من نصارى بني تغلب                                                      ومازالوا موجودين هم النصارى، بعضهم يف العراق ويف الشام ه
ّيقول وهي واجبة عىل كل مسلم حر، العبد ال جتب عليه زكاة ولكن جتب زكاة ماله عىل سيده، اخلطاب  ٍّ ٍ ٌّ                                                                                    ّ ٍّ ٍ ٌّ

ّمتوجه للسيد ألن العبد وما يملك لسيده ّّ                                   ّ ّّ.  
ّال بد أن يملك نصاب ملا سيأيت معنا أن النبي صىل اهللا عليه وسـلم قـال  ، ً         ً ملك نصابا  :    قال ّ ّ َّ ّ                                                           ّ ّ ّ َّ          لـيس فـيام «  : ّ

  .                                            وغري ذلك من األحاديث التي تدل عىل وجوب النصاب)١( »                دون مخس أواق صدقة
ًملكا تاما  :    قال ً          ً ٌّانتبه هلذه العبارة مهمة، امللك عند الفقهاء نوعان، ملك تـام ويـسمونه امللـك املـستقر،   ، ً ٌ                                                                             ٌّ ٌ

ّوملك ناقص، طبعا بعض الفقهاء يفرق بني املستقر والتام لكن نتجوز فـنجعلهام  ً ٌ                                                                    ّ ً ٌا، ملـك تـام     واحـد     معنـى ٌ ً           ٌ ً
  :      قـالوا  ٌّ                                                           ٌّ الذي جتب فيه الزكاة امللك التام دون الناقص، وكيـف نفـرق بيـنهام؟ ؛ٌ                       ٌوملك ناقص، يف باب الزكاة

ٌضابط التفريق بني امللك التام وامللك الناقص أن الشخص إذا أمكنه الترصف يف املال فإنه ملـك تـام، وإن مل  ّ ّ                                                                                            ٌ ّ ّ
ٌيمكنه الترصف يف املال فإنه ملك ناقص، هذا  ّ                                      ٌ                                               هو الضابط وسيأيت معنا بعض الـصور واختلـف هـل يمكـن ّ

ّمن الصور املتفق عليها تقريبا أهنا من امللك الناقص نقول                  الترصف فيها أم ال؟ ً                                                   ّ ّ                      ّاملرياث قبـل قـسمه، لـو أن   : ً
ُشخصا ورث من أبيه شيئا ومل ي ً ً                           ُ ً َّمل يعط شيئا وتأخرت القسمة عرشين سنة فنقول و  ُ         ُقسم املالً ُ ً                                       َّ ُ ّ           ّال يزكـي هـذا   : ً

  : ً                                   ً هذه واحدة، من الصور أيضا طبعـا نقـول ؛                   ال حيق له الترصف فيه ؛ُ        ُ منع منه ؛ّ                       ّ إذا قبضه ألنه ليس يف يده    املال
                                                

 ).١٤٠٥(صحيح البخاري  )١(
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ً                                                                                       ًاالتفاق ربام يف املذهب لكن ال حيرضين املذاهب األخرى، من الصور أيضا قضية اهلبة قبل قبضها، اهلبة قبـل 
              إين نحلـت عائـشة   :                أيب بكـر ملـا قـال                                                       أن تقبض هذه جيوز لصاحبها الواهب أن يرجع هبا كام جاء يف حديث

ُفدل ذلك، ولكنه يف الورثة فأ  ، ً                            ًنخال بالعالية فلو قبضته مللكته ّ                           ُ ّرجع الورثة فدل عىل جواز الرجـوع فيـه وأن ّ ّ                                      ّ ّ
ّ يقومون مقام مورثهم يف الرجوع ويف إمضاء اهلبة، فدل عىل أن اهلبـة قبـل القـبض ال زكـاة فيهـا، لـو  ة     الورث ّ                                                                                     ّ ّ

                                   ليس عليك زكاة فيهـا حتـى أقبـضك إياهـا   :                             لف ريال هدية لك يا زيد فنقول   أ   مخسني                جئت لك وقلت هذه 
  .                      فيبدأ احلول من حني القبض

ّ                                    ّ أمجع أهل العلـم عـىل أن حـوالن احلـول رشط يف  :ٍ                                     ٍوال زكاة يف مال حتى حيول عليه احلول، يقول  :    قال
               الـذي هـو هبـة اهللا   -    أظن            الاللكائي       كام قال       ، نعم،                                                   اجلملة إال يف املال املستفاد ربام نشري له بعد قليل، أمجعوا

    هـذا   ، )١(ّ                                                ّحديث ابن عمر أنه ال زكاة يف املال حتـى حيـول عليـه احلـول  ، ّ              ّإنه مل يصح حديث  :    قال  -      الطربي 
ّ املسلمون مجيعا عىل أنه   مل     لكن ع  ،            إسناده ضعيف ً                     ّ                 ال خـالف فيـه، إال يف   ،                    رشط الزكـاة حـوالن احلـول   من ً

ّل، إذا األصل أن الزكاة يشرتط فيها حوالن احلـول ملجمـ                                قضية املال املستفاد سنذكره بعد قلي ً                                             ّ           ع األحاديـث  وً
  .                                                  واآلثار التي جاءت يف الباب عن الصحابة رضوان اهللا عليهم

ّإال اخلارج من األرض فإن اخلارج من األرض جتب عليه الزكاة من حني خروجـه، لقـول اهللا عـز   :    قال ّ                                                                          ّ ّ
ِوآتوا حقه يوم حصاده ﴿ّ    ّوجل  ِ َ َ ْ َ ُ َ ََ َّ ُ                    ِ ِ َ َ ْ َ ُ َ ََ َّ             وادي نعـامن  :ً                                           ًء عىل ذلك لو كانت األرض مثل بعض املناطق يقولون     بنا)٢( ﴾ُ

َيف السنة، ّ                                         ّالذي بجانب املدينة أن النخل فيه يثمر مرتني  َّ         َ ّبناء عىل ذلك كم يزكون مـن مـرة؟ يزكونـه مـرتني، َّ ً                                          ّ ً
  ً                                               ًلكن لو أمكن يزرعها يف الشتاء مثال ذرة ويف الصيف بـر  -                   أنا لست صاحب زراعة   -                   الذي يزرع أرضه مرة 

ًمثال، ستة أشهر وستة أشهر يزكي كم مرة؟ يزكيها مرتني، إذا العربة يف احلصاد وليس بحوالن احلول، هـذا  ّ ً                                                                                         ً ّ ً
    نـامء   : ً                                                                                ًإذا األمر األول املستثنى من حوالن احلول هو اخلارج مـن األرض وعرفنـا دليلـه، األمـر الثـاين قـال

ًال ثـم زاد نتاجـا                                                          النصاب من النتاج والربح، يعني إذا كان املرء عنده نصاب من امل ّ                ً ّ                  ّالنتـاج خـاص بـسائمة   ، ّ

                                                
  ).٧٨٧(اإلرواء ). ال جتب يف مال زكاة حتى حيول عليه احلول(: عن نافع، أن عبد اهللا بن عمر كان يقول) ٢٤٦/١(روى مالك يف املوطأ  )١(

 ).٥٤٠٥( ضعيف اجلامع ).٦٣١(رواه الرتمذي . فهو ضعيف) من استفاد ماال فال زكاة عليه حتى حيول عليه احلول(وأما حديث ابن عمر 
 .١٤١: األنعام )٢(
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َالسنة القادمة   )  ١ / ١ (        شاة يف       أربعون            األنعام عنده  َّ              َ     مجلـة  (ً        ًمـثال محلـت      مئة،          وصلت لل ه    شياه ب    إذا   )  ١ / ١ (  يف َّ
                 لـدت قبـل احلـول ولـو ُ                                                    ُ هنا من املعز واملعز تلد برسعة أكثر من الشياه، هذه التي و إ  :          دعنا نقول  )          غري مفهومة
               والسخال أقل من   -          عد السخال ُ  ُت ف  ) ّ                          ّعد عليهم بالسخال وال تأخذها (                 ا جاء يف حديث عمر    ملُّ  ُّدَ  َعُ           ُ بيوم واحد ت
َّسنة عمرها ُ         َّ ُ، فدل عىل أن املولود يف أثناء احلول ي-  ُ ّ ّ                                  ُ ّ   .ّ                       ّعد ولكن ال يؤخذ يف الزكاةّ

       عنـده  ئّ                                             ّوهذا متعلق فقط بزكاة عروض التجارة، فلـو أن امـر  ،                                 والربح، املراد بالربح ربح التجارة  :    قال
                                   آالف ريـال ملـا جـاء شـهر حمـرم القـادم إذا     عـرشة                                              روض جتارة يف شهر حمرم الذي هو وقت الزكاة قيمتها  ع

ّ ألف ريال، هل يزكي العرشة التي كانت عنده يف العام أم يزكي املجمـوع؟      عرشون       بقيمتها ّ                                                               ّ ّ            ّيزكـي املجمـوع   ّ
ًالكل، إذا نتاج السائمة وربح التجارة تابعان أل ّ                                            ً                       أنا عندي جتارة العـام  :            يسأل فيقول                   صلهام، كثري من اإلخوانّ

                                                                           حمرم كانت قيمتها كذا واآلن قيمتها كذا هـل أزكـي قيمتهـا العـام أم أزكيهـا اآلن؟    واحد               يف وقت الزكاة يف 
ّتزكيها اآلن، لو أن هذه التجارة ما ربحت فيها إال قبل احلول بيوم واحد تزكي، إذا العـربة بـأن ربـح   :     نقول ً ّّ                                                                                         ّ ً ّّ

ً                            ًنامء النصاب ال بد أن يكون أصال   :                                          يكون أصلها قد انعقد عليه احلول ولذلك قال                     التجارة بأصلها برشط أن
  .                  قد انعقد عليه احلول

  .                عرفنا معنى أصلهام  ، ّ                  ّفإن حوهلام حول أصلهام  :    قال
                                 السائمة مـن هبيمـة األنعـام واخلـارج مـن   ،                                               وال جتب الزكاة إال يف أربعة أنواع فقط دون ما عداها  :    قال
  .                                        روض التجارة، وسنفصلها بعد قليل إن شاء اهللا  وع  ،       واألثامن  ،     األرض
َوال زكاة يف يشء من ذلك حتى يبلغ نصابا، وسيأيت بذكر النصاب، طبعا مل  :    قال ً                                                              َ      ليبني                   أتى هبذه اجلملة؟ً

  .ّ                                                 ّلنا أن من رشط الزكاة ملك النصاب ال بد أن يكون نصابا
                            إال السائمة فـال يشء يف أوقاصـها،   -                    أي بالنسبة والتناسب   -                             وجيب فيام زاد عىل النصاب بحسابه   :    قال

  .ّ                                            ّاألوقاص هو ما يوجد بني النصابني فإنه ال زكاة فيه
    وهـي   :                     بـاب زكـاة الـسائمة قـال  :                                                             بدأ الشيخ يف النوع األول من أنواع الزكاة وهي زكاة الـسائمة فقـال

ّالراعية، النبي صىل اهللا عليه وسلم قال ّ ّ َّ                                  ّ ّ ّ ُة يدل عـىل أن الـذي ي          يف السائم :       فقوله)١( »                يف السائمة الزكاة «  : َّ ّ                   ُ ّ    ّزكـى ّ
                                                

 ).١٤٥٤(صحيح البخاري  )١(
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ّوم فيكون راعيا، ألن تقييد النبي صىل اهللا عليه وسـلم هلـذا الوصـف بخـصوصه ال بـد أن ُ  ُسَ             َ إنام هو الذي ي ّ ّ َّ ّ ً                                                                        ّ ّ ّ َّ ّ ً
ّ                                    ّعندنا أن من أقوى املفاهيم مفهوم احلـرص،   ، ّ                                                      ّيكون لفائدة وغرض، فهذا مفهومه أن غري السائمة ال زكاة فيه

                 ما الكافة وتقديم          وهي تسمى                                    من صيغ احلرص دخول ما عىل إن فتكون إنام ّ    ّفإن   ،                     وهنا صيغة من صيغ احلرص
ّفقدم املعمول عـىل العامـل فـدل عـىل   ،                                                             املعمول عىل العامل وتقديم اخلرب عىل املبتدأ، وهنا يف السائمة الزكاة ّ                             ّ ّ

ّإذا ال زكاة إال يف السائمة، فنفهم من ذلك أن رشط الزكاة أن تكون سـائمة، مـا معنـى سـ  ،    احلرص ً                                                                           ّ    أن        ائمة؟ً
   :                                                                                             تكون راعية، جيب أن ترعى أكثر احلول ال بد أن ترعى أكثر من ستة أشهر، املراد بالسائمة ثالثة أنواع فقـط

          أن يكـون  :                                                                            اإلبل والغنم والبقر، من عنده يشء من هذه األمور الثالثة ال خيلـو مـن حـاالت، احلالـة األوىل
   ؛           أن تنـتج يل    أريـد         احلليـب و    أريد    أنا   :     يقول     جها، ّ                            ّجل تربيتها وألجل درها وألجل نس                  اشرتى هذه البهيمة أل

ّقد أبيع اإلنتاج لكن أريد نسلها، هذه زكاهتا زكاة سائمة إذا كانت ترعى أكثـر احلـول، طبعـا اجلمهـور أنـه  ً                                                                                             ّ ً
          جل بيعها، ً                                      ً أن يكون قد اشرتى شيئا من هذه السائمة أل :                                             يشرتط السوم إال مالك رمحه اهللا تعاىل، احلالة الثانية

                  اشـرتى ليبيـع ال يريـد   ،                                                             رتيتها وسوف أبيعها، اشرتيت هذه الشاة مثل الذين يبيعـون يف األسـواق    اش :    يقول
ًحليبا وال يريد نسال وال يريد درا وال صوفا وال خدمة  ً ً ًّ ً                                              ً ً ً ًّ                                      مثل اإلبـل يـشرتهيا للخدمـة فتكـون ناضـحة لـه   -ً

ً                       ًفيهـا الزكـاة مطلقـا سـواء   :    قول                 أرادها ليبيعها فن  ، ً                 ًمل يرد شيئا من ذلك  ، ً                  ًال يريد شيئا من ذلك  -         ونحو ذلك 
  ، ّ                                                                                          ّكانت سائمة أو غري سائمة، وال يكون زكاهتا بزكاة سائمة األنعام وإنام تكون زكاهتا زكاة عروض التجـارة

  . ر م                       فقط أردت التنبيه هلذا األ  ،           نظر للقيمة ن     هناك   ،          نظر للعدد ن                  هنا ال ننظر للقيمة   ،           نظر للقيمةُ  ُت         ربع العرش 
  .                       زكاة اإلبل حمفوظة ومعروفة  ،                     وهي ثالثة أنواع أنصبة  :    قال
                                                      يعني قبل أن تكون مخس واحدة أو اثنتان أو ثالثـة أو أربـع ال   ، ً                      ً ال يشء فيها حتى تبلغ مخسا ف     اإلبل   :    قال

ًجيب فيها الزكاة مطلقا إال أن تكون عروض جتارة فتقوم إن بلغت نصابا ًّ                                                              ً ًّ.  
ُخيرج فيها شاة، وهذه الشاة التي خترج جي  ،              فيجب فيها شاة  :    قال ً ُ                                   ُ ً                                ب أن تكون من مـا جيـوز التـضحية بـه ُ

  .                                                                فيجب أن تكون من الضأن كام سيأيت بعد قليل يف الشياه التي جيوز إخراجها
  -ٍ                                                                      ٍويف العرش أي عرش من اإلبل شاتان، ويف مخسة عـرشة ثـالث شـياه، ويف العـرشين أربـع شـياه   :    قال
ً                ًطبعـا هنـا عبارتـه   ،      ت خمـاضٍ                                      ٍبمعنى أنه إذا وصل إىل مخس وعرشين ففيها بنـ  ، ٍ           ٍإىل مخس وعرشين  -     واضح 
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ًصحيحة قوله إىل مخس وعرشين عندنا قاعدة لغويـة أن مـا بعـد إىل لـيس داخـال فـيام قبلهـا ّ ٍ                                                                        ً ّ         يعنـي مخـس   ، ٍ
ّ                                                          ّالقاعدة اللغوية ألنه سيأيت بعد قليل مجلـة قـد نعـدهلا، مـا بعـد إىل   ،                               وعرشين ليست أربع شياه واضحة هذه

ًليس داخال فيام قبلها مثال إذا قلت ً                              ً                                                           إىل املسجد أو بيتي إىل الشارع، الشارع من بيتي؟ مـا بعـد إىل لـيس        بيتي  :ً
ٍ                         ٍيف العرشين أربع شـياه إىل مخـس   : ً                              ً ليس داخال يف املحدود، عندما نقولّ    ّ  احلد :         صيغة أخرى بً               ًداخال فيام قبله، 

  .                                                                               وعرشين، يعني مخس وعرشين ليس فيها أربع شياه، ما دون مخس وعرشين هي التي فيها أربع شياه
  .                                        يعني إذا بلغت مخس وعرشين فإنه يأيت ببنت خماض  ،                        مخس وعرشين فيها بنت خماض  إىل  :    قال
َّوهي بنت سنة  :    قال ُ           َّ َّيكون عمرها سنة  ، ُ ُ              َّ   .                وجيب أن تكون أنثى  ، ُ
ٍ                                                                                        ٍفإن مل تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتني، انتبه هذه املسألة مهمة معنا وهي من املواضـع القليلـة   :    قال

                                                                  ر عن األنثى وهو إخراج ابن لبون عن بنت خماض، األصل أنه ال خيرج يف الزكـاة                         التي جيوز فيها إخراج الذك
  .                                     إال اإلناث فقط إال يف مواضع ثالث هذا أحدها

                                                             يعني إذا بلغت مخس وثالثني ففيها بنت خماض، إذا بلغت ست وثالثني وجبـت   ، ٍ           ٍإىل ست وثالثني  :    قال
  .                                      ابنة لبون أو بنت لبون يكون عمرها سنتان

   هنا  إ   :                الفقهاء يقولون ؛                                                      ألة يف ذهني وهي قضية التحديد للسنتني هنا ويف األضاحي وغريها           هنا عندي مس
      أربعـة                            الشاة التي عندي ولدت يوم  :ً                                                          ًىل التقريب وليس عىل الدقة ألن كثريا من اإلخوان يريب الشياه فيقول ع

             ة هبـا لكـي تـتم                                                                    ذي احلجة يعني باقي عليها يوم أو يومني عىل حسب وقت الذبح ليجـوز التـضحي     عرش من
َّالسنة ُّ     َّ َّهنا متت سنة أم ال؟ إ  :          هل نقول ؛ُّ ُ               َّ   .ُ                      ُنعم يعفى عن اليشء اليسري  :     نقول  ُ

ّة هلا ثالث سنني طبعا سميت حقة ألهنا تستحق الركوبّ       ّ فتجب حق  :    قال ًّ ً                                           ّ ًّ ً.  
ٍإىل إحدى وستني فإذا بلغت إحدى وستني فتجب جذعة وهلا أربع سنني، إىل سـت وسـبعني فـإذا   :    قال ٌ                                                                          ٍ ٌ

ًسبعني ففيها ابنتا لبون إىل إحدى وتسعني ففيها حقتان، إىل عرشين ومائة، فإن زاد واحدة ففيهـا ً          ًبلغت ستا و ّ ٍ                                                                                    ً ّ ٍ
   :ٍ                                    ٍ إىل واحد وعرشين وانتهينا، بدل ما يقـول :    يقول  –          وهو األصوب   -                                ثالث بنات لبون، بعض الفقهاء يقول 

ّية أن مـا بعـد                                                                  إىل عرشين ومائة إىل واحد وعرشين ومائة، القاعدة ذكرت لكم قبل قليـل يف قـض ّ             ّ       لـيس  )  إىل (ّ
ٍن فيها حقتان إىل مائة وواحد وعـرشين، واألصـوب  إ   :ً                                          ًداخال يف ما قبلها، ولذلك قد جتد بعضهم يقول لك ّ ّ                                         ٍ ّ ّ



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ٢٥٩

ّ يف قضية الرتكيب اللغوي وهـو صـحيح كالمـه، ألن إىل قـد    نقد                                    يف التعبري أن تقول مائة وعرشين، فقط هو  ّ ّ                                              ّ ّ ّ
  .            تأيت بمعنى مع

ّثم يف كل مخسني حق  :    قال ّ ّ               ّ ّ ّ                                                                     ّة، ويف كل أربعني بنت لبون إىل مائتني، يعني إذا بلغ مائتان اجتمع الفرضـان، ّ
ٍفإن شاء أخرج أربع حقاق وإن شاء أخرج مخس بنات لبون، وهذه واضحة وحمفوظة للجميع ّ                                                                          ٍ ّ.  

ٌ                                                           ٌن فلم جيدها أخرج أدنى منها ومعهـا شـاتني، خيـرج معهـا شـاتني مـن بـاب ِ                ِومن وجبت عليه س  :    قال
ً                                                                         ً عرشين درمها كام جاء يف حديث أيب بكر يف الصحيفة املشهورة، وإن شـاء أخـرج أعـىل منهـا           ربان هلا، أوُ   ُاجل

ّ هلا، طبعا عرشين درهم مـا هـو؟ درهـم الفـضة ويعـادل  ا    جربان     يسمى   :    قال   .ً                      ً وأخذ شاتني أو عرشين درمها ً ً                                             ّ ً ً
ً            ً فعـرشون درمهـا ً        ً تقريبـا،          ستة جرامـات  :     لنقل        باملئة          مخسة وتسعني          جرامات و   مخسةّ                     ّدرهم الفضة عندنا اآلن 

ً جرام الفضة اآلن تقريبـا                          ، ارضب مئة وعرشين جرام بسعر      جرام                     فستة يف عرشين مئة وعرشين ّ                       ً        ريـال     سـبعةّ
  ، -        ريـال ٧          هـي أقـل مـن   -ً              ًتقريبا أو أقـل                                                 لنقل سبعة بـ مئة وعرشين فتكون سبعمئة وأربعني رياال ً        ًتقريبا، 
ّخيرج الذي أعىل منها والذي أدنى منها ويأخذ ه  :      فنقول ّ                                         ّ ً                                    ًذا الفـرق وهـو عـرشون درمهـا املنـصوص عليـه، ّ
  .ّ          ّاألصل الفضة و

ّالنوع الثاين البقر وال يشء فيها حتى تبلغ ثالثني بقرة فيشمل البقر ويشمل اجلاموس وكله واحـد،   :    قال ّ                                                                                    ّ ّ
ًفإن اجلاموس نوع من البقر، لكن ال يدخل فيه البقر الوحيش ليس داخال فيه  ٌ ّ                                                                 ً ٌ    ئّ                 ّ الغزالن لو أن امـر       الذي هوّ

ّ                                       ّليس فيها زكاة السائمة وإن كان يربيهـا يف   :                                            ، يوجد اآلن من يريب الغزالن وعنده عدد كبري نقول ا      غزالنّ   ّربى
ًبيته، يوجد اآلن مزارع قريبة من الرياض يريب غزالنا بعدد كبري باملئات، فنقـول ّ                                                                     ً ًحتـى ولـو كانـت سـائمة   : ّ ّ                   ً ّ

ٌعندك ال تأخذ حكم السائمة ألهنا بقر وحيش وهو الغزالن وليست  ّ                                                     ٌ ًبقرا أهلياّ ًّ           ً ًّ.  
ٌوال يشء فيها حتى تبلغ ثالثني فيجب فيها تبيع أو تبيعة  :    قال ّ                                                ٌ َسنة   له   ّ َ   َ ّ، نحـن قلنـا املوضـع األول الـذي َ ّ                           ّ ّ

ّ                                                            ّ عن بنت املخاض، املوضع الثاين هنا يف البقر أنه جيوز يف زكاة البقر  ةّ                                     ّجيوز فيه إخراج الذكر يف ابن اللبون نياب
ّ بالتبيع؟ عرفه املصنف قال                                 إخراج التبيع أو التبيعة، ما املراد ّ                        ّ َّالذي له سنة  : ّ ُ ّ           َّ ُ َّ عمره سنة ؛ّ ُ         َّ ُ.  
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َّإىل أربعني ففيها مسنة هلا سنتان إىل ستني ففيها تبيعان أو تبيعتان إىل سبعني ففيها تبيع ومـسنة  :    قال َُّ ٌُ ٌ                                                                                    َّ َُّ ٌُ ّ   ّثـم   ، ٌ
ًيف كل ثالثني تبيع ويف كل أربعني مسنة، يعني لو صارت مائة وعرشين تصبح خمـريا بـني أرب ّ َُّ ّ                                                                        ً ّ َُّ             تبيعـات أو  ة عـّ

  .ّ         ّثالث مسنات
ّ        ّأن التي  ضّ                                                                               ّالنوع الثالث الغنم وال يشء فيها، أي يف الغنم السائمة حتى تبلغ أربعني، الغنم تشمل ال  :    قال

ًاملعز كلها تسمى غنام          ، والغنم و             نعرفها اخلرفان ّ ّ                   ً ّ   .              احلكم فيهام واحد   وّ
ٌوال يشء فيها حتى تبلغ أربعني ففيها شاة إىل عرشين ومائة  :    قال ّ                                                 ٌ ً                              ًإذا زادت واحـدة ففيهـا شـاتان إىل  فـ  ، ّ
ٍفإذا زادت واحدة ففيها ثالث شياه ثم يف كل مائة شاة، يعني أربعامئة أربع شياه  ،      مائتني ّ ً                                                                       ٍ ّ    ؛               مخسامئة مخس شياه ؛ً

ًوهكذا، الغنم حساهبا سهل جدا وليس صعبا ً                                     ً ً.  
ٌ               ٌس، ملـاذا ال يؤخـذ                   ال يؤخذ يف الصدقة تـي  : ّ                                                    ّبدأ الشيخ يف ذكر ما الذي خيرج يف زكاة سائمة الغنم، فقال

ٍ، إال يف حالـة  اّ          ّ وإنـام إناثـ اّ                     ّ، األصل أنه ال خيرج ذكور اّ              ّ وإنام خيرج إناث ا        خيرج ذكور  ال      األصل   ،    ذكر    ألنه      تيس؟  ّ            ٍ ّ
ّ متى جيوز أخذ التيس؟ إذا كان النصاب كله ذكورا كلها تيـوس، هـذه احلالـة الثالثـة  ؟                 واحدة من يذكرها يل ًّ                                                                          ّ ًّ

  .ّ                          ّالتي جيوز فيها إخراج الذكور
ُّ العـوراء، وال هرمـة، يعنـي كبـرية جـدا، وال الر ؛                       ر، ما جيوز إخـراج ذات عـورَ  َوَ        َ وال ذات ع  :    قال ً                                         ُّ   ،  ى بـً

  .               ، يعني صغرية جدا ى                                وغالب الفقهاء ينطقها بالتسهيل رب
ــال . ــوالدة  :    ق ــن ال ــة م ــي قريب ــي الت ــاخض ه ــريا، امل ــل كث ــي تأك ــة، الت ــاخض وال األكول ّوال امل ًّ                                                                 ّ ًّ.   
ّ يؤخـذ الـيسء وال العـايل إال أن يتربعـوا بـه، أي إال أن يتربعـوا  ال     ئمه،                         وال يؤخذ رشار املال، وال كرا  :    قال ّ                                                     ّ ّ

  .ّ                           ّبالكرائم، وإنام يؤخذ باألواسط
ّ                                                       ّ صحيحة، جيب أن تكون صحيحة ليست معيبة، مثل العيـوب التـي يف  ىّ                     ّوال خيرج يف ذكاته إال أنث  :    قال

ٍاألضحية، إال يف الثالثني من البقر وابن اللبون مكان بنت خماض إذ ّ ّ                                                        ٍ ّ ّ            ّوالثالثـة إال   ،                           ا عدمها، هذه احلالة الثانيةّ
ًأن تكون ماشيته كلها ذكورا أو مراضا  ً ّ                                   ً ً ّ واحد منها، هذه التي ذكرناها قبل قليل ذكرها املصنف، متى      فيجزئّ ّ ٌ                                                       ّ ّ ٌ
ّيف البقر تبيع أو تبيعة، ابن اللبون مكان بنت املخاض، أن تكون ماشيته   :                             جيوز إخراج الذكور؟ ثالثة مواضع ٌ                                                                 ّ ٌ

  .ٍ                         ٍ أو مراض، فيجوز إخراج مريض  :    قال   ا، ّ         ّكلها ذكور
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ّوال خيرج إال جذعة من الضأن، يف السن ال بد أن تكون جذعة، وجذع الضأن هو الـذي لـه سـتة   :    قال ًّ ًّ ّ                                                                             ّ ًّ ًّ ّ
ّأشهر، أو ثنية من املعز، وله سنتان، أو له سنة، أو السن املنصوص عليه، فيام سبق التبيع وابن املخاض وابـن  َّّ ُ                                                                                                 ّ َّّ ُ

ّاللبون واحلق ّ            ّ   .   ذلك      ة وغري ّ
ٍّإال أن خيتار رب املال إخراج سن أعىل من الواجب، هذا تربع منـه فيجـوز لـه ذلـك، وإن أراد أن   :    قال ّ ّ                                                                                 ٍّ ّ ّ

  .ّ                              ّيأخذ جرباهنا من الدراهم فإنه جيوز
ًأو تكون كلها صغارا   :    قال ّ                   ً   .                  صغريها، وهذا واضح     فيجزئّ
ً            ً أخـرج صـحيحة ٌ                        ٌ وذكور وإناث وصـغار وكبـار-             يعني مشرتكة -                        وإن كان فيها صحاح ومراض   :    قال

ً           ًب عليـه مـثال  جتـً                                                                          ًكبرية قيمتها عىل قدر قيمة املالني، يعني لو أن شخصا ماله نصفه صحيح ونصفه مريض و
                                  خترج شاتني صحيحتني، ولكن تكـون قيمتهـا   :          ال، نقول !                        خيرج شاة مريضة وشاة صحيحة  :       نقول ال      شاتان 

                                       ينظر هنا للقيمة، ومثله يف الذكور واإلنـاث                                                           نازلة قليلة ليست من الكرائم قد تكون أقل كقيمة جمموع املال، ف
  .               والصغار والكبار

ًوبقر وجواميس، اجلواميس أيـضا نـوع   ، ٌ                                                ٌوإن كان فيها بخايت وعراض، هذه أنواع من أنواع اإلبل  :    قال ٌ                               ً ٌ
ٌمن أنواع البقر، ومعز وضأن ٌ                          ٌ                                       خذ من أحدمها بقدر قيمة املالني قيمـة، مثـل ُ  ُأ  ، ٌ            ٌوسامن ومهازيل  ، ٌ           ٌوكرام ولئام  ، ٌ

  .                   كرنا يف املسألة قبلها    ما ذ
ّ           ّإن مجاعـة لـو   :    قـال  ، ٌ                                                          ٌوإن اختلط مجاعة يف نـصاب مـن الـسائمة، بـدأ اآلن بـذكر أحكـام اخللطـة  :    قال

                                                        ختالط هو أن يشرتك اثنان يف مالني فيكـون مرعامهـا واحـد كـام سـيذكر                معنى االختالط؟ اال   ما          اختلطوا، 
ّ                     ّإذا اشرتكوا فيها فإهنا   -          مخسة أشياء   -       واحد                                         حلهام واحد ومبيتهم واحد ومرشهبم واحد وحملبهم ف       املؤلف و

ُتسمى خلطة، وإن كانت متميزة ال يشرتط أن تكون اخللطة مشاعة ال ي ًّ ّ                                                          ُ ًّ                            عرف امللـك، ال أنـا أعـرف شـياهي ّ
ّدام اشرتكت األمور التي سيذكرها املصنف بعد قليـل فإهنـا تـسمى خمتلطـة،  ا                      وأنت تعرف شياهك ولكن م ّ ّ ّ                                                             ّ ّ ّ ّ

ٌ                                                                      ٌ خيرج منهام زكاة واحدة، فقد تكون ملصلحة املختلطني وقد تكون تؤخذ منهام عىل مـا ّ                     ّفإذا اختلط املاالن فإنه
                                                                                    جتب يف آحادهم، عرشين مع عرشين أنا عندي عرشين وأنت عرشين ما فيها زكاة عىل سبيل االنفراد ولكـن 

ًملا اختلط ماالنا وجب علينا شاة فتؤخذ منا مجيع بحسب القيمة، ولذلك يقول ّ ّ                                                                  ً ّ            اعة يف نصاب              وإن اختلط مج :ّ
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َّمن السائمة حوال كامال، كل الس  -           واحد فأكثر   - ً ً                            َّ ً   ّ                    ّ املكان الذي ترقد فيـه-                               ة، وكان مرعاها وفحلها ومبيتهاَ  َنً
ُ وحملبها ومرشهبا واحد، مرشهبا يعني اإلناء الذي ترشب منه، فحكم زكاهتم حكم- ّ                                                                 ُ                        زكاة الواحد، قد يكون ّ

  .                             أقل وقد يكون أكثر إذا انفصلوا
ّ                ّ إن هـؤالء اخللطـاء  :                                             من مال أحدهم رجع عىل خلطائه بحصصهم منه، يقـول ض        خرج الفرُ      ُ وإذا أ  :    قال
                            نت عنـدك عـرشين فيؤخـذ مـن الغـنم  أ                    يعني أنا عندي عرشين و  ، ّ                          ّ الزكاة فإنه يرجع عىل رشكائه ت  خذُ     ُ إذا أ

ً                                                     ً أرجع عليـك بقيمـة نـصفها فتـدفع يل نقـدا قيمـة نـصفها أو مـا  ي                                  ماذا؟ شاة واحدة، فإذا أخذت من شياه
  .           صطلحنا عليه ا

  .ّ                   ّة فقط خاصة بالسائمة ط         أحكام اخلل  ، ّ                         ّوال تؤثر اخللطة بغري السائمة  :    قال
ّقبل أن أنتقل إليها أود أن أذكر مـسألة مهمـة ألهنـا تتعلـق بواقعنـا   ،                                 انتهينا اآلن من زكاة سائمة األنعام ّ ّ                                                            ّ ّ ّ

ُ خترج منها، ال جيـوز أن ختـرج ً                            ً ال جيوز إخراجها نقدا بل جيب أن :              الفقهاء يقولون  ،                       اآلن، زكاة سائمة األنعام ُ                        ُ ُ
ُجيوز أن خترج بالقيمة بل جيب أن خترج منهـا، يعنـي منهـا مـن                              األنعام وزكاة احلبوب والثامر ال  : ً          ًنقدا، نقول ُ                                                   ُ ُ

ّوهذا الذي عليه عامة أهل العلم، وقال كثري مـن فقهـاء   ،      جيوز ؛ً                                   ًجنسها يعني قد تشرتي شاة وجتعلها مكاهنا ّ                                                 ّ ّ
ّ الـذي يقـدر -  ّ               ّوإنام عنـد املـصلحة  ؛ ً         ً  ليس دائام-ّ                          ّ اإلمام أمحد أنه عند املصلحة               وهي رواية مذهب  -        املالكية  ّ           ّ ّ

ّجيوز إخراجها نقدا وهذا الذي عليه العمل عندنا اآلن يف مصلحة الزكاة   -                          املصلحة الساعي وهو ويل األمر  ً                                                               ّ ً
ّوالدخل فإهنم يذهبون ملن وجبت عليهم السائمة فيقدرون إبلهم ويقولون ّ                                                              ّ ّذا نقـدا، الـذي            دفع مقـدار كـ ا  : ّ ً              ّ ً

ّيقدر املصلحة ليس صاحب املال ألنه واجب عليه يف األصل ّ                                              ّ ّ                                      ّكثري من الناس قد حيايب نفسه يعـرف أن إبلـه   ، ّ
ّالذي يقدر إنـام هـو الـساعي ويل األمـر ألنـه   :                       أطلعها فلوس أحسن، نقول  ، ّ                ّ  وهللا إبيل غالية عيل :          غالية يقول ّ ّ                                    ّ ّ ّ
ّ غالبا غالب وليس كل عندنا ق :ّ           ّمتعلق قاعدة ً                           ّ ً كلام كان مصلحة وكـان أمـرا عامـا باملـسلمني مـصلحة  :    اعدةً ًّ                                            ً ًّ

        الـسياسة                                الرشعية منوط بويل األمر، هـذه هـي        السياسةّ                                              ّمتعلقة بالعموم ليس باألفراد فإن تقديرهم من باب 
ّ أن تكون مما ال نص فيه :          ثالثة أشياء          ما استوفت        الرشعية         السياسة         الرشعية،  ّ                    ّ ًأن تكون تـرصفا والئيـا يعنـي   ، ّ ًّ ّ                        ً ًّ ّ

ّما وأن يكون مبنيا عىل مصلحة وأال خيالف نصا من كتاب أو سنة وهذا الذي عليه العمـل واختيـار قـول   عا َّّ ُ ًّ ً ًّ ّ                                                                                        ّ َّّ ُ ًّ ً ًّ ّ
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ّ                                 ّفقط أردت أن أبني هـذه لكـي ال يستـشكل   ،                                                          املالكية واختيار بعض أهل العلم وهي الرواية الثانية عند أمحد
  .ّ                                                ّعلينا مسألة كيف تؤدى زكاة سائمة األنعام عندنا اآلن

                                                 باب زكاة اخلارج من األرض، رشع الشيخ بذكر زكاة اخلارج   :                                     بدأ بذكر النوع الثاين من الزكاة قال   اآلن
                          ن زكـاة اخلـارج مـن األرض يكـون  إ   :ّ                                 ّتكلم عنه بعد قليل، وقلنا قبل قليل يّ                        ّمن األرض وهو احلب والثمر س

ّسنتكلم عنه متى يستقر الوجوب يف حمله  ،          عند خروجه ّّ                                 ّ ّّ.  
ّفتجب الزكاة يف كل حب   :    قال  ،       النبات  ،                                ت أول أنواع اخلارج من األرض نوعان       النبا :         وهو نوعان  :    قال ّ                    ّ ّ

ّوثمر يكال ويدخر، الفقهاء يتسهلون يف قضية مصطلح زكاة اخلارج مـن األرض فيقولـون ُ ُّ                                                                        ّ ُ ّ              ّ إنـه ينقـسم إىل  :ُّ
  ن ّ                    ّ إما أن يكون اخلارج مـ :           فبعضهم يقول  -                        سأقول لكم الطريقة األخرى   -                   بعض الفقهاء وبعضهم   ،     قسمني

ّاألرض نباتا أو معدنا مثل ما مشى عليه املؤلف ً ً                                         ّ ً              وبعـض الفقهـاء   -ّ       ّسـنتكلم   -                          فريى أن املعدن فيه الزكـاة  ؛ً
ّ                                 ّسنـشري إليـه إن شـاء اهللا يف حملـه، فقـضية   ،                                              ن املعدن ليس فيه زكاة وإنام يكون حكمه حكم الفيء إ   :      يقولون

ّله، إذا النوع األول ممـا خيـرج مـن األرض                                                         تسميتها زكاة أو ليست بزكاة يعني هو نزاع لفظي سنشري له يف حم ً ّ                                  ّ ً ّ
ّفتجب الزكاة يف كل حب وثمر يكال ويـدخر  ،       النبات  :    قال ُ ُ ّ ّ                                   ّ ُ ُ ّ ّوبنـاء عـىل ذلـك فإنـه ال زكـاة يف غـري احلـب   ، ّ ّ ً                                  ّ ّ ً
ّفاخلرضوات ال زكاة فيها والفواكه ال زكاة فيها، وقد ثبت يف املوطأ أن عمـر بـن اخلطـاب ريض اهللا   ،       والثمر ّ                                                                                ّ ّ
ّفدل ذلـك عـىل أنـه ال زكـاة يف هـذه   ،            ال زكاة فيها  :                                  من الفواكه واخلرضوات والبقول وقالً       ً  أنواعا دّ  ّدَ     َ عنه ع ّ                            ّ ّ

ّاألمور وإنام تكون الزكاة يف احلب والثمر، احلب نعرفه الذي كال ّ ّ                                                       ّ ّ ّرة واألرز والرب والـشعري والـدخن وغـري  ذّ ُ                                ّ ُ
ًال بد أن يكون احلب مما يكال ويدخر وكذلك الثمر وبناء  :            ذلك، وقالوا ّ ُّ ّّ                                                 ً ّ ُّ ّ عىل ذلك فإن الثمر الذي يتفكـه بـه ّّ ُ ّ ّ                                ّ ُ ّ ّ

َوهي الفواكه ال زكاة فيها ألهنا ال تدخر، وبنوا عىل ذلك الفقهاء بعض ّ ُ ّ                                                             َ ّ ُ   ،        رف فيهـاُ                       ُ املسائل التـي اختلـف العـّ
ّ األصل أنه ال يدخر ؛                    فعىل سبيل املثال املشمش ُّ                ّ ُ فهل فيه زكاة؟ عىل القاعدة ال زكاة فيه لكن ملا أصبح عـ ؛ُّ ّ                                                   ُ    رف ّ

ّ زمان قديم وإىل اآلن أهنم جيففونه، اذهب اآلن إىل البقـاالت وقـل             بعض البلدان يف ّ ّ                                                      ّ ّ                 أريـد مـشمش جمفـف  :ّ
                           وهي اختيار الشيخ تقي الدين   -ّ                                                  ّ هذا املشمش، أصبحوا جيففونه فلذلك قال بعض أهل العلم  ا           تلقاه موجود

ّأن فيه الزكاة ألنه أصبح يدخر، مثله الزيتون  - ُّ                                         ّ ّهـل يـدخر أم ال يـدخر ّ                              ّالزيتون ثمـر لكنـه بـالنظر لكونـه   ، ُّ ُّ ُ                  ّ ُّ ُ
ًاختلف فيه هل فيه زكاة أم ال بناء عىل هذا األمر ُ                                           ً ُ.  
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  .                    قبل خروجه ال زكاة فيه  ، ّ                   ّال بد أن يكون قد خرج  ،                إذا خرج من أرضه  :    قال
ّوبلغ مخسة أوسق لقول النبي صىل اهللا عليه وسلم  :    قال ّ ّ َّ                                        ّ ّ ّ ّليس يف حب وال ثمر صدقة حتى يبلغ مخـسة  «  : َّ ّ                                  ّ ّ
ًق ستون صاعاْ  ْسَ    َ والو  :      قال)١( »    أوسق ّ            ً ّ                                                         ّوالصاع رطل بالدمشقي وأوقية ومخسة أسباع أوقية فجميع النصاب   ، ّ

ّما قارب ثالثمئة واثنني وأربعني رطال وستة أسباع، ذكرت لكم قبل درسني أن الرطل هذا خيتلف باختالف  ً                                                                                       ّ ً
ّالبلدان وخيتلف باختالف األزمان، والرطل الذي قدر به املؤلف ال أظـن أحـد يتعامـل بـه اآل ّ                                                                            ّ            ن فالنـاس ال ّ

      نحـن ال   -           ولـيس الـوزن   -ّ                                    ّما الذي يتعامل به الناس؟ وحدة الكيـل   )              مجلة غري مفهومة (                يتعاملون بالرطل 
                                        ما هي وحدة الكيل؟ احلجم مثل الصاع، ووحـدة   ، ّ                                                ّنتكلم عن الوزن، انتبهوا عندنا وحدة كيل ووحدة وزن

                              لوسق والصاع هذه وحـدات كيـل حجـم        لحجم، ا ل          لوزن وهذا  ل               مثل الكيلو هذا   -        الكثافة  و      الثقل   -      الوزن 
ّ                                                                                     ّليست وحدات وزن، الفقهاء ملا أرادوا أن يضبطوا الصاع والوسق وغـري ذلـك مـن األوزان جـاء بعـضهم 

ّوممن قدره كثري من املتقدمني منهم ابن أيب  ، ّ                      ّألن الوزن منضبط ال يتغري  :      قالوا  ، ّ            ّفقدره بالوزن ّ ّ                                   ّ ّ               زيـد القـريواين ّ
ّ              ّ ال يقـدر الكيـل  ؟ّ                     ّكيف تقـدر الكيـل بـالوزن  :      قال بّ   ّقصا  ال               لفقهاء وهو ابن ً                           ًمثال يف الرسالة فانتقده بعض ا

ّبالوزن مع أن هذا مشهور جدا يف كتب الفقهاء وبناء عىل ذلك أنا لن أتكلم عن املقدار الذي رشحه املصنف  ّ ّ ً ً ّّ                                                                                            ّ ّ ّ ً ً ّّ
ّولكني سأبني ّ           ّ ً لكم معيارا سهال ملعرفة الصاع وإذا عرفنا الصاع عرفنا الوسق وانتهينا، اّ ً                                                                    ً      وهـذا   -ً            ًلصاع تقريبا ً
                                          احتيط فيه يشء قليل وهو أقل مما سأذكره سـهل  :                 وهو حمتاط فيه يعني  -                           قرار من هيئة كبار العلامء  ه      صدر في

ّجدا، إئت بثالث لرت ماء واسكبها يف إناء ثم اجعل خطا عىل املحل الذي وصلت إليه ً ًّ                                                                      ّ ً ً                   ً هذا هـو الـصاع، إذا  ؛ًّ
ً                                                      ًن هذا اليشء؟ إذا الصاع يعادل ثالث ليرت، هو أقل لكن احتـاط ّ                                   ّالصاع يعادل ألن الليرت وحدة حجم تعرفو

ًاملشايخ فزادوا، وبناء عىل ذلك الوسق ستون صاعا يعني كم ليرت؟ ً                                                        ً                                       ستون بـ ثالثة يكون مئة وثامنني، اجلالون ً
ً                              ًإذا قاعـدة النـصاب يف الزكـاة إذا                                                             كم ليرت؟ أربعة ونصف، مئة وثامنون قسمة أربعة ونصف فيكون أربعني؟ 

ّ          ّالصاع قدر   :                                    أنا آتيتكم إياه باملقياس املعارص، نقول  ،         النصاب وً         ًإذا هذا ه   ا،        جالون     أربعني                 ان عندك إناء يسع  ك
ً                                                                                           ًاآلن بثالث ليرتات ماء إئت بأي قدر يسع ثالث ليرت أي إناء حتى يف زكاة الفطر إئت بقدر واسكب فيه مـاء 

ًوضع خطا هذا صاع لغوي هو أقل قليال لكن دعنا نقول ً                                              ً ّ                      ّمـأل هـذا القـدر ثـم زن بـه    ، اً            ً  ليرت احتياطا   ثالث  : ً
                                                

 ).٥٤١٧(صحيح اجلامع . بنحوه) ١١٩٣١(أمحد . صحيح )١(
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                      ، نريـد أن نقـيس بمقيـاس                  ؛ مئة وثامنون ليرتا   ليرت                     ستون، ستون بـ ثالثة                          نحن قلنا الزكاة تعادل كم؟  ،      زكاتك
ً                      ً، إذا الزكاة إناء يسع  ا     جالون      أربعني         تعادل  ا     ليرت           مئة وثامننيّ                                         ّ آخر غري الليرتات اجلالونات، اإلخوان يقولون إن

ً عندك التمر أو يمتأل احلب بمقدار هذا احلجم إذا فيها الزكـاة، أحيانـا  ئ                   ملقياسني إذا كان يمتل          أحد هذين ا ً                                                                ً ً-  
ٌ           ٌنخلة واحـدة   ،  )              كلمة غري مفهومة (ٌ                                               ٌنخلة واحدة إذا كانت بعض األنواع مثل املخشب ونحوه   -         وهذا جمرب 

      عقـد        ثالثة عرش             ري ويكون فيها ّ                                      ّنخلة لكن نادر، نخلة واحدة يكون حبها كب       ليس كل ً     ًطبعا   ،                 يكون فيها الزكاة
                                                                                          أو أكثر فتمأل الستني وسق ليرت براحة لكن نادر بالعادة أربع نخالت مخس ست يكون فيها الزكـاة، ولـذلك 

                حتـى لـو أكلتهـا       الزكـاة    ها                                                                  بعض اإلخوان يكون يف عنده يف بيته سبع نخالت أو ثامنية ويغفل عن زكاهتا، في
             كثري من النـاس   ، ّ              ّ وجيب أن تزكيهاَ        َ النصابْ    ْعرف ا    أنت   ، ّ             ّ جيب أن تزكيهاّ                                   ّكلها يف بيتك أو أهديتها فيها الزكاة،

  .ّ                        ّ يف الغالب أن فيها الزكاة ؛   سبع  ،                          ال، جيب أن تزكي، األمر خطري ؛            ما فيها زكاة     عرشون           يقول عندي 
ُ                                                                                ُ وجيب العرش فيام سقي من السامء والسيوح، بدأ يذكر مقدار ما جيب إخراجه يف زكاة اخلارج مـن  :    يقول
ً فأحيانا جيب العرش وأحيانا نصف العرش     األرض، ً                                 ً ً.  
                                                 أي ما اعتمد عىل املطر، والسيوح ما جيري به العيـون،  ؛                                جيب العرش فيام سقي من السامء والسيوح  :     فقال

  .                                جتري العيون متيش عىل حسب بعض البلدان
       زماننـا                                                                           ونصف العرش فيام سقي بكلفة كالدوايل يأخذ بالدلو أو بالنواضح عـن طريـق اإلبـل أو يف   :    قال

ًهذا الذي عنده ماكينة الذي يأيت باملاء عن طريق ماكينة فإن زكاته تكون نصف العرش وال تكون عرشا كامال  ً ّ                                                                                            ً ً ّ
  .ّ                                              ّألن فيها عمل يدوي وفيها بنزين أو ديزل أو غري ذلك

   ضـح  و     يعنـي   ، ّ          ّواشـتد احلـب  ،                               ويعرف الصالح باالمحرار أو االصفرار  ،                       وإذا بدا الصالح يف الثمر  :    قال
                                                                    هذا يسمى وقت الوجوب، وأما وقت االستقرار فإنه يـستقر الوجـوب عنـد إدخاهلـا   ،          بت الزكاة    وج ؛    وبان
  .                       هنا يكون استقرار الوجوب  ،                 إذا أدخلت البيدر  ،       للبيدر

                                              إذا أراد أن خيرج الزكاة ال خيرجها بدون تصفية ال  هّ                 ّ هذه مسألة مهمة أن  ، ّ                  ّوال خيرج احلب إال مصفى  :    قال
                                                                 نه قبل التصفية قد يزيد جزء من الصاع هـو قـرش أو تـراب فـال بـد أن يـصفيه  أل  ،                       بد أن يكون بعد التصفية

   . اّ                                          ّاحلـب ال بـد أن يكـون مـصفى حتـى يكـون املقـدار دقيقـ  ،                                     فيجعله يف البيدر فيـصفيه ثـم خيـرج الزكـاة
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ً                                                                                   ًوال الثمر حتى يكون يابسا، أنه قبل يبسه يكون حجمه أكرب لـذلك إذا يـبس يأخـذ احلجـم املناسـب،   :    قال
ُمل يتكلم املصنف عن اخلرص، يأيت معنا أنه قـد ي  ،        أيت اخلرص       ولذلك ي ّ                                         ُ ّ                         ّقبـل اخلـرص مـع أنـه رطـب لكـون ّ

  .                    الساعي يأيت يف وقت معني
ّأحيانا جيوز للشخص أن يكتسب مباحا مثل الذي يمر   ، ّ                                    ّوال زكاة فيام يكسبه من مباح احلب والثمر  :    قال ً ً                                             ّ ً ً

ًطة أو أن شخصا يأيت بشخص ويقـول لـهُ                                                ُيف أرض جيوز له أن يأكل منها هذا مباح أو أن يكون لق ّ ً                               ً ّ          اعمـل يل  :ً
                                  هذا كان موجود، أبانا كان يعمـل عنـد   ،           األرض هو لك   حتت ّ                                       ّيف قطف الثمر ولك أجرة، انظر كل الذي يقع 

ّإن مجعه ووصل نصابا ال زكاة فيه، ألن الزكاة إنـام   : ّ                                             ّشخص آخر يف مقابل أنه يأخذ فقط الذي يسقط، فنقول ً                                            ّ ً
  .                        ، وقت االشتداد كان يف ملكه                                   لذي وقت االشتداد والذي هو وقت الوجوب                  جتب عىل صاحب الزرع ا

ّ                                                                                     ّوال زكاة فيام يكسبه من مباح احلب والثمر وال يف اللقط أي اللقاط التي تلقى وال مما يأخذه أجـرة   :    قال
  .                               حلصاده، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل

ً                          ًص عنده مثال ذرة مزرعة فيهـا   شخ  ،                                               وال يضم صنف من احلب والثمر إىل غريه يف تكميل النصاب  :    قال
ًذرة وفيها بر، الرب وحده ليس نصابا أقل من ستني صاعا، والذرة أقل، فال جيمع أحـدمها لآلخـر ً                                                                               ً ّ        ّمثـل أنـه   ، ً

ًلكن لو كانوا جنسا واحـدا   ،                       ال نجمع اجلنسان املختلفان  ،                                  ال جيمع اإلبل للبقر لكوهنام جنسني خمتلفني  :     نقول ً                        ً ً
  .ً           ً س جيمعان معا                           سيأيت بعد قليل مثل بقر وجامو

    سـامء ً                                                                           ًفإن كان صنفا واحد خمتلف األنواع كالتمور تقول كعجوة وبرين هذه االسـامء القديمـة واأل  :    قال
  .ً                       ًو مثال القمح نوعان وهكذا أً                ًاحلديثة كثرية جدا 

ُخيرج من كل نوع زكاته وّ            ّففيه الزكاة   :    قال ٍ                    ُ ّيعني بالنسبة والتناسب هذا النصف وهذا النـصف فيخـرج   ، ٍ ّ ّ                                                 ّ ّ ّ
ّنصف ومن هذا نصف، الثلثان والثلث فيخرج من هذا ثلث       من هذا  ّ                                                ّ   .                   ومن هذا ثلث وهكذا نيّ
ًوإن أخرج جيدا عن الرديء جاز ال العكس، مثل ما قلنا يف البقر والغنم ويف سائمة األنعـام  :    قال ّ                                                                               ً     ولـه   ، ّ

ّأجره ألنه تصدق ُ ُ             ّ ُ ّ يعترب من الصدقة والنافعة، انتهينا من زكاة اخلارج من األرض وهو النب ؛ُ ّ ّ                                                                ّ ّ   .  اتّ
ًالذي جيده الشخص يف األرض، قد جيد معدنا خاما لـيس مـصنوع، لـو كـان   ،        املعدن :ّ           ّالنوع الثاين  :    قال ً                                                          ً ً

ّمصنوعا فإنه إما يسمى دفن اجلاهلية او لقطة ُّ ّ ً                                        ّ ُّ ّ ًأن جيد معدنا خاما  ، ً ً                 ً ً                     ًرضه فحفرها فوجد قطعا  أ           رجل عنده يف   ، ً
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ّو قطعا من الفضة   أ-ّ           ّمل يصنع بعد   -ّ             ّمن الذهب خام  ً               ّ              وبعض الفقهاء   -                        أو وجد غري ذلك من املعادن        معدن  ؛ً
ُ، فمن وجد شيئا من ذلك يف ملكه أو يف ملك مباح للناس فهـو ملكـه هـذا -                            يلحق باملعدن النفط إذا وجده ٍُ ٍ ً                                                              ُ ٍُ ٍ ً

ّمن ملك الشخص يملكه هذا األصل، ذكر ابن القيم وقبله القرا ُ                                                      ّ ّ                                    ّن تقييد املباحات جيوز لويل األمر فعلها،  أ   يفُ
ّل النبي صىل اهللا عليه وسلم ّ    ّن قو إ   :       ويقولون ّ ّ َّ                        ّ ّ ّ -ّ                        ّ أن هذا خرج خمرج الـسياسة )١( »ً                        ًمن أحيا أرضا ميتة فهي له «َّ
ّ، وبناء عىل ذلك فتقييد املباحات يعني إن ملك املباح يشء-              وابن القيم يف         كالم القرا ً                                                  ّ                      ما معنى املباح؟ لـيس  ؛ً

                                    متلكه، جيوز لويل األمر أن يقيده، وهـذا ٍ           ٍ جيوز لكل أحد  ،   حدً                        ًال، املباح يعني ليس ملكا أل  ،                 املباح يعني املحرم
ّالذي وجد اآلن يف العامل العريب كله والدنيا كلها، اآلن عندنا يف اململكة العربية  ّ                                                                        ّ                         من عام ألف وثامنامئـة وسـتة ّ

                                                                                           وثامنني هجري ممنوع األشياء، كل من أحيا أرضا بعد ستة وثامنني ال يتملكها، يرفع طلب إحياء، أن التملك 
ً، وكذلك املعدن فإن من وجد معدنا يف                           بد أن يكون قبل ستة وثامنني         باإلحياء ال ّ                                 ً      مـن -  ّ                ّرضه فإنه ال يملكـه أّ

   يف                        انترص له ابـن القـيم والقـرا  :          قلت لكم–ً                                   ً وهذا مبدأ أصيل ال خيالف الرشيعة مطلقا -                   باب تقييد املباحات
ّفمن وجد معدنا اآلن يف كل الدول العربية يكون للدولة ولك ت  -       وكثريون  ً                                                      ّ           هـذا النـوع                عويض أو لـك اهللا، ً
           هذا مبدأ –                                                                        املعدن، انتهينا من معنى كيف جتد املعدن، واحلال اآلن ملن وجد معدنا أنه جيوز رشعا   :           الثاين قلنا

  .                                                     أنه يكون ملكا عاما للمسلمني فيكون ملك بيت مال املسلمني–         رشعي صحيح 
                مـس، بعـض الفقهـاء ُ            ُه أن خيـرج اخل      جيـب عليـ  :    قال  ً                                         ًعندنا مسألة مهمة ماذا جيب عىل من وجد معدنا؟

ُومنهم املصنف يرى أن هذا اخل ّ                          ُ ّمس يأخذ حكم الزكاة ألنه كاخلارج من األرض، واحلقيقـة أن التحقيـق أن ّ ّ                                                             ّ ّ
ُاملعدن ليس زكاة، ليس من الزكاة ألن مرصف اخل ّ                                        ُ                                          مس مـرصف الفـيء يف مـصالح املـسلمني العامـة، وأمـا ّ

ًالزكاة فإن هلا مرصفا خاصا  ً ّ                        ً ً َإنام ا ﴿ّ َّ ِ     َ َّ ِلصدقات للفقراء واملساكنيِ ِ َِ ََْ َ َِّ َ ُ َْ ُ َ                       ِ ِ َِ ََْ َ َِّ َ ُ َْ ُ                                        سنتكلم عنها فيام بعد إن شاء اهللا، فـدلنا )٢( ﴾َ
  .ً                                                            ًذلك عىل أنه ليس زكاة وإنام يذكره الفقهاء مع الزكاة ملناسبته فقط

ً فمن استخرج من معدن نصابا من ذهب أو فضة ؛          يقول املعدن ٍ                                       ً                                    هم الفقهاء عندهم يف الغالب أن املعدن   ، ٍ
  .ً                                              ًفضة اآلن وجد معادن كثرية جدا مل يكن يعرفها األوائل           يف الذهب وال

                                                
 ).٥٩٧٥(صحيح اجلامع ). ١٣٧٩(الرتمذي . صحيح )١(
 .٦٠: التوبة )٢(
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                                                                              ما قيمته ذلك من اجلواهر واجلواهر قيمتها مثـل املعـادن كاألملـاس واليـاقوت وغـري ذلـك أو  و أ  :    قال
                  أنواع نـسبة الرصـاص      هناك ّ     ّ أنه  :                               ألنه يف احلقيقة رصاص ولذلك يقول لك  ً         ًمي معدنا؟ُ                 ُالكحل، الكحل مل س
                                                  بعدم استخدام نوع معني من الكحـل ألنـه مـؤذي للعـني فهـو يف   )              لمة غري مفهومة ك (                 مرتفعة فيويص هيئة 

  .                                  يزداد فيها نسبة الرصاص وبعضها ينقص  -  ّ               ّهو حجر يكرس بعضه  -            احلقيقة معدن 
ّ                    ّ بعـضهم يـرى أهنـا زكـاة  :    قلنـا  ،                                                      أو الصفر والذي هو النحاس أو احلديـد أو غـريه فعليـه الزكـاة  :    قال

  .      مس فقطُ      ُام باخل                        وبعضهم ال يعرب بالزكاة وإن
ً                                                                       ًمس أو الزكاة إال بعد السبك والتصفية ألنه قد تصفي شيئا فيكون فيه قليل وقـد ُ             ُوال خيرج أي اخل  :    قال
  .         يكون أكثر
          ألن اللؤلـؤ   :   وا   قـال  ،                                                              وال يشء يف املرجان واللؤلؤ والعنرب واملسك وال يف يشء من صيد الرب والبحر  :    قال

                                                     لؤلؤ واملرجان معروف خترج من البحر، والعنرب يؤخذ من احلـوت ً                                  ًواملرجان وكذلك العنرب واملسك، طبعا ال
                       هـذه ليـست خارجـة مـن األرض   :                                   ة يف الغزال تكون رائحته طيبة، قـالواّ  ّدُ                          ُ واملسك من الغزال فيؤخذ من غ

         ال زكاة  :                                                                            وإنام هي ملحقة بالصيد فيكون حكمها حكم الصيد ليست كحكم اخلارج من األرض لذلك يقول
  .    فيها

     أو  ا                           بدل ما يصطاد سمك يأخذ مرجانـ  ، ّ                                      ّء من صيد الرب والبحر ألنه هو يغوص ويصطاد      وال يف يش  :    قال
ًد يف بطنه عنربا وبدل من أن يصطاد غزاال  جً                        ً وبدل من أن يصطاد حوتا و ا    لؤلؤ ً                                    ً   .ً            ً جد فيها مسكا وً

                        أن يوجد ذهـب مـصنوع، فهـذا      يعني                        هو دفن اجلاهلية، الركاز                                ويف الركاز اخلمس، الركاز ما هو؟  :    قال
         يعني قبـل   -           للجاهلية  ا             إذا كان منسوب  :      فنقول  -                عىل هيئة أشكال  ؛             عىل هيئة دراهم       يعني –           ذهب املصنوع   ال

  ة  يـ  لب ا                                                               البلدان حديثة العهد باإلسالم أو فيها غري مسلمني يعنـي األصـل فيهـا والغ  يف      تصور ُ  ُي    هذا   -      اإلسالم 
ُم فهذا خيرج منه اخل                                                        غري مسلمني هذه تسمى دفن جاهلية ألنه يف بلد غري إسالمي قبل اإلسال ُ                  ُ          مـس ويـسمى ُ

                                                    مس، وأما إذا كانت عليه عالمة اإلسالم فحكمه حكـم اللقطـة، ُ                                    ُالركاز، فيتملكه من وجده ولكن خيرج اخل
َسنة ّ           ّجيب أن يعرف  َ    َ َالـسنة                                                كاملة فإن جاء صاحبه وإال متلكه ومل خيرج منه يشء، بعد َ َّ     َ                       إذا متلكـه خيـرج الزكـاة َّ

  .       املعتادة
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ٍأي نوع كان من  :    قال ّ             ٍ          هـل الفـيء                    يعني يكون مخس يكون أل  ،                       هل الفيء وباقيه لواجدهّ                 ّ املال قل أو كثر ألّ
  .                  وباقيه يكون لواجده

ًنبدأ اآلن يف مسألة مهمة جدا يعني يكون األول يف قضية اخلارج مـن األرض والـسائمة حا ّ ّ                                                                         ً ّ         النـاس   جـةّ
ً، سنبدأ بموضوعني مهمني جدا ومها زكاة العروض وزكاة األثامن وبعد  ة    قليل ّ ّ                                                          ً ّ                            ما أنتهي إن شاء اهللا مـن زكـاة ّ

  .                                                                           العروض واألثامن طلب مني أحد اإلخوان أن نذكر قاعدة لكيفية حساب الزكاة إن شاء اهللا
ًوهي نوعان ذهب وفـضة، زكـاة األثـامن الفقهـاء قـديام كـانوا ال   :    قال  ،                 باب زكاة األثامن :          يقول الشيخ ّ                                                    ً ّ

ّيعرفون من األثامن إال الذهب والفضة ولذلك نص املوفـ ّ ّ                                             ّ ّ ّ      ّعـىل أن   -            روضـة النـاظر   -                ق نفـسه يف الروضـة ّ
ّاألثامن علة قارصة عىل الذهب والفضة، قالوا ّ                                     ّ ّ                                                  ّال يوجد يف الدنيا ثمن غري الذهب والفضة فقـط مل يعرفـوا،   : ّ

ًوجد يف عصور متأخرة يف القرن السابع وما بعـده الفلـوس مـن نحـاس ومل يعتربوهـا أثامنـا  ُ                                                                          ً          اجلمهـور مل   -ُ
ّ؟ ألهنا كانت فرتة وتنقطع يأيت الوايل مدة مخس سنوات يقـولَ  َمل  -ً             ًيعتربها أثامنا  ً ّ                                                 ّ ً                         ال أقبـل التعامـل بالـذهب  :ّ

                                                                                     أعطوين إياها وأعطيكم فلوس من نحاس فيتعامل هبا الناس يف مدينـة واحـدة فقـط إذا خرجـوا مـن هـذه 
  -          نصور وغريه        ومنهم م  -                                                                         املدينة مل يقبلها أهل مدينة أخرى التي ليست تبع هذا الوايل، ولذلك نص الفقهاء 

ّ                      ّولذا الفقهاء يـرون أهنـا   -                   أغىل من قيمة النحاس   -                                                عىل أن هذه الفلوس من الظلم إذا بيعت أغىل من ثمنها 
ّليست أثامنا، الفقهاء يف نفيهم عدم الث ً                                    ّ ّ                 ّأما يف زماننا هذا    ه، ّ                                            ّمنية عن غري الذهب والفضة باعتبار احلال مل يعرفوً
ّفإنه ال يشك أحد أنه قد وجدت أثامن ّّ                               ّ ّ غري الذهب والفضة ال يشك بذلك أحد إال رجل حقيقة رجل متأول ّّ ً ّ ّ ّ                                                       ّ ً ّ ّ ّ

ّوهذا قد يقبل قبل عرشين ثالثني أربعني سنة من الذين كتبوا، أو رجل يف قلبه هوى َّ ُ ُ                                                                      ّ َّ ُ                  بعض النـاس يف قلبـه   ، ُ
ّ إن هذه النقود ليست أثامنا ألنه إذا قال :                هوى يريد أن يقول ً                                     ّ ًليست أثامنا إذا ال زكاة فيها  : ً ً                          ً      وهـذا   ،           ربا فيها ال  ، ً

ّخطري جدا، ولذلك ال يشك أحد ممن تصور احلال، بعض الذين كتبوا يف مراسلة بعض املشايخ أول ما جـاء  ّّ ّ ّ ً ّ                                                                                      ّ ّّ ّ ّ ً ّ
ّوأظن أهنا كذا أو أظن  ، ّ                              ّواهللا جديدة عيل هذه ما أدري ما هي  :             يف النقود قال ّّ                    ّ                          يعني ما زالت جديـدة واألمـر   ، ّّ

ّيف أول أمره قد يكون فيه إشكال ثم بعد ّ                                   ّ ّ ذلك يتضح، ولذلك ال يشك أحد من الفقهاء املعارصين بال شـك ّ ّ ّ                                                    ّ ّ ّ
ًأن األثامن ليست قارصة عىل الذهب والفضة ّ                                  ً ّليست قارصة عليهام، بـل إن هـذه النقـود التـي يتعامـل هبـا   ، ّ ّ                                                 ّ ّ

ّتعلمون أن النقود تطـورت اآلن فأصـبح أغلـب تعامـل النـاس لـيس      أنتم ّ                   ّالناس هي من األثامن،  ّ                                                      ّ        النقود  بـّ
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ّاآلن أغلب تعامل الناس اآلن بام يسمى بالنقود اإللكرتونية ولذلك ألف بعـضهم   -ّ             ّنسوا الورقية   -ّ        ّالورقية  ّ ّ                                                                   ّ ّ ّ
ّكتابا سامه موت النقود، اآلن تعاملك بالنقود اإللكرتونية أكثر، يعني كلها عن طريق التحويـل وعـن طريـق  ّ ً                                                                                            ّ ّ ً

ًأيضا غري ملموسة، إذا هنـاك                   وهذه، فلذلك أصبحت   )               كلمة غري مفهومة (ّ                        ّاإلنرتنت وعن طريق الرصافات  ً                         ً ً
        مـا عنـدك    ا،       حمسوس        يكون حتى        ، فقد ال -  ّ           ّملكية األثامن  -                          هذا هو املقصود من رشع األثامن   ،           جانب معنوي

ّفيه زكاة، إذا جيب أن نعرف أن قول املصنف  :                           فلوسك يف البنك ومع ذلك نقول  ،     فلوس ً                                     ّ                 وهي نوعان ذهب  :ً
ّ باعتبار ذلك الوقت، وأما اآلن فإن ؛ّ      ّأو فضة ّ                                 ّ ّ كل ما يكون ثمنا وهي التي تكـون نقـودا يتعامـل النـاس هبـا، ّ ً ًّ                                                      ّ ً ًّ

   يفّ                                                                                           ّالريال تتعامل به يف غالب دول العامل بل كل دول العامل، نعم قد يكون بعض الدول هلا إشكال يف عملتهـا 
  .ٌ                                                                                    ٌدولة أو دولتني لكن األصل هي باقية عىل كوهنا عملة مل تلغى فهي نقود فهي أثامن تأخذ حكم األثامن

  .ّ                  ّوهي نوعان ذهب وفضة  :   ال ق
ّوال زكاة يف الفضة حتى تبلغ مائتي درهم، األصل أنه ال زكاة فيمن يملك فضة ًحتى   :    قال ّ ّّ    ً                                                                   ّ ّ       مائتي      يملك ّّ

ّ           ّ، بمعنـى أن  ا      جرامـ                مخـسمئة ومخـسة وتـسعني                             كم يعادل؟ مائتـا درهـم تعـادل  :                     درهم، والدرهم قلت لكم
                                           لدرهم الواحد يعادل جرامني ومخس وتسعني، فاملئتـا                                              الدرهم الواحد يعادل جرامان ومخس وتسعني باملئة، ا

ّ، إذا الذي يملك  ا    جرام                 مخسمئة ومخسة وتسعني            جرام تعادل  ً                ّ ّ فضة هـو الـذي  ا    جرام                 مخسمئة ومخسة وتسعني ً ّ             ّ ّ
  .              جتب عليه الزكاة

  .ّ    ّ فضة ا    جرام       مخسة عرش ً            ًيعني تقريبا   ،                               فيجب فيها مخسة دراهم، مخسة دراهم  :    قال
ً        ً، وبنـاء                  أربعة جرامات وربـع                  يعادل يف زمننا هذا   : ً              ً مثقاال، املثقال    عرشين   لغ ّ                 ّوال يف الذهب حتى يب  :    قال

  .ً     ً جراما           مخسة وثامنون                     عىل ذلك فنصاب الزكاة 
ّفيجب فيه نصف مثقال، أي نصف دينار، قبل أن ننتقل للمسائل التي بعدها عندنا مـسألة مهمـة،   :    قال ٍ                                                                                    ّ ٍ
ّإنه إمجاع ممن يعترب بنظره مـن   :                     إشكال، بل جيب أن يقال   بال   -ّ             ّ إنه يلحق هبا  :ّ                   ّ الذهب والفضة، قلنا :        نحن قلنا ّ                          ّ ّ
ّ، واملجامع العلمية كلها عليه أن النقد -         املعارصين ّ                                     ّ                                              خذ حكمهام يف الزكاة، هذه النقود هل نحتسب زكاهتـا   يأّ

ّري وال للرجـل؟ األحـظ  قّ                                                                    ّنحتسب نصاهبا بالذهب أم بالفضة، ما رأيكم؟ أهيام أوىل؟ بالفضة، األحظ ملن للف ّ                 ّ ّ
     قـوالن   ، ّ           ّ األحـظ للرجـل :ّ              ّبعض الناس يقـول   ، و            األحظ للفقري :        ناس يقول                هناك قوالن، هناك ً         ًقري، طبعا    للف
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ً                  ً عنـدنا قاعـدة دائـام -      األحوط   : ّ                                                                ّسابقان للفقهاء حينام كان بعض الفقهاء يرى أن الفلوس من األثامن، نقول
ّ   ّثـم   -ّ             ّالـذهب والفـضة   -   بني                                      ي واألحظ للفقري، فننظر ما األقل من النصاّ  ّك                فنأخذ األحوط للمز  -      األحوط 

           مئـة ومخـسون، ّ                                                        ّإنه النصاب، يعني تعرفون اآلن كم سعر جرام اآلن يف الذهب كـم؟   : ّ                   ّنقدره بالعملة ونقول
        اثنا عـرش ّ                 ّ ريال فإن النصاب          مئة ومخسونّ            ّن سعر اجلرام  إ   :             يعني إذا قلنا                          ارضب مئة ومخسني بخمسة وثامنني، 

َسنة       املبلغ            من ملك هذا   ،     رياال                   ألفا وسبعمئة ومخسون  َ    َ           ، طيـب أرضب               ؛ اثنـا عـرش ألفـا                  كاملـة فعليـه الزكـاةَ
                                                                                     مخسمئة ومخسة وتسعني بـ ستة يساوي ثالثة آالف ومخسمئة وسبعني، ما األقل االثنـا عـرش ألفـا أم الثالثـة 

ّرياال السنة كل                                    من كان مالكا لثالثة آالف وسبعمئة ومخسني   :                                      آالف، الثالثة آالف، إذا ننظر لألقل، فنقول ًَّ ُّ              ّ ًَّ    هـا ُّ
َّما نقص حسابك خالل هذه السنة عن هذا املبلغ فعليك الزكاة،  ُّ                                                      َّ              ، اجلرام أرضهبـا -                  واضح ملك النصاب -ُّ

   .                  جرامـان ومخـسة وتـسعون             ، درهـم الفـضة     هكـذا       يكونـون                        ثالثة آالف وسبعامئة ومخسون        ، طلعت       بـ ستة
               الـدراهم ليـست ّ             ّ ، نحـن نعـرف أن          مخـسة وتـسعونّ                      ّعليه أغلب املعارصين أنـه      الذي       هذا             اخلمسة وتسعون

ّمنضبطة يف وزهنا وإنام يعتمد من الدراهم الدرهم اإلسالمي، من هـو الـذي يعـرف الـدرهم اإلسـالمي؟  ّ ّ                                                                                  ّ ّ ّ
            ولـذلك بحثـوا   ، ّ                                     ّك الدرهم اإلسالمي؟ احلجاج بن يوسف الثقفـي صّ                             ّالدرهم اإلسالمي ما هو؟ من الذي 

ّ                    ّاألصـل الـذي كـان يف عهـد         الرطـل  :ّ                                   ّكه احلجاج بن يوسف مثل الرطل، قلـت لكـم صّ               ّعن الدرهم الذي 
ّ                                                     ّكه احلجاج بن يوسف الثقفي هو، موجود اآلن هـذه، فأنـا وقفـت  صّ                                ّالرسول هو الرطل البغدادي، فالذي 

       ومخـسة )١(               املحققـني أنـه ثالثـةّ                                                               ّعىل جمموعة ووزنتها بنفيس فهذا امليزان هو األدق، وهذا الذي عليه غالـب 
                                               اآلن كيف نخرج زكاة أو نصاب النقد، الراجح األقل ً                ًكوكات، إذا عرفنا ص          تخصصني يف امل  امل      عند        وتسعون؛

ّ، وهو املذهب، حتى املجامع العلميـة اآلن، املجـامع العلميـة يف                  املشايخ وكلهم عليه                    ننظر األقل، هذا فتوى  ّ ّ                                                      ّ ّ ّ
ّ                   ّيـوم مـن األيـام يـنخفض     يـأيت ّ                                                             ّالعامل اإلسالمي كله عىل هذا األمر أقل النصابني من الذهب والفـضة، قـد 

ّالفضة فنقدر بالذهب، فنقول             الذهب ويرتفع  ّ                         ّ ًالفضة دائام  :       نقول   ، ال    األقل  : ّ ّ           ً   .    األقل  :     نقول  ، ّ
ً فإن كان فيهام غش فال زكاة فيهام حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا،  :    يقول ّ ّ                                                               ً ّ                    معنى الغش؟ يعني أن    ما ّ

      نـصاب     هنـاك              أربعة وعرشون       نصاب     هناك                                                لط بالذهب غريه، مثل ماذا؟ اآلن لو تذهب ملحالت الذهب ُ  ُخي
                                                

 ).اثنان(لعل أن األصوب هو  )١(
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ّ                                 ّهذا هو املغشوش، بمعنى أنه زيد فيـه                                                          واحد وعرشون وهناك ثامنية عرش وما أدري هناك أقل؟ الثامنية عرشة 
   مـن      ثالثـة                      فيه ثالثة قراريط يعنـي                الواحد والعرشون             هذا خالص،           ربعة وعرشين                    كم؟ حيسب بالقراريط األ

                املسألة حـسابية -                       الربع، نحنا قلنا كم؟      فيه    ستة؛      فيه         ثامنية عرش       ها، والُ  ُنْ  ْمُ                   ُ يعني تعادل الثمن، ث            أربعة وعرشين 
  ،                             أربعة وربع بعرشين؛ مخسة وثامنـون     ألن           مخسة وثامنون   ؟                        كم نصاب الذهب باجلرامات-      قليال          ركزوا معي 
                        قـرياط بلـغ النـصاب أم ال؟            أربعـة وعـرشين   هو      الذي ً                     ً جراما من خالص الذهب           مخسة وثامنونّ          ّالذي عنده 

           ثامنيـة عـرشة                              بلغ النصاب؟ ال ما بلغ، عندكم           واحد وعرشين          من عيار ً      ً  جراما          مخسة وثامنونّ               ّبلغ، الذي عنده 
ًما بلغ، كيف العملية احلسابية حلساهبا؟ سهلة جـدا، أمـر حـسايب لـو تـروح أي شـخص يعـرف احلـساب  ّ                                                                                ً ّ

ّ مثال ثم تق         ثامنية عرشةّ                                     ّ، ترضب عدد اجلرامات التي عندك يف عيارها       يضبطها ً          ّ       ، فإن            أربعة وعرشين       مها عىل ّ  ّسً
      امجـع         ثامنيـة عـرشً                                                     ً فأكثر ففيها الزكاة، واضحة، لو عنـدك مـثال ذهـب كثـري عيـار          مخسة وثامنني    اتج        كان الن
      ثامنيـة            ذهـب عيـار  ا      جرامـ         مئة وعرشين  :     لنقل  ،    مئة   ؛           عطني أي رقم أ                     عطني جرامات كم نقول؟  أ   ؛       اجلرامات
                 فيهـا زكـاة؟ فيهـا، ّ                 ّ فيها زكاة وال ما      تسعون  ،            أربعة وعرشين       ، قسمة                    مئة وعرشين بثامنية عرش       ، فأرضب   عرش

ً إن كان فيها غش فال زكاة فيها حتـى يبلـغ قـدر الـذهب والفـضة نـصابا،  :                          وضح املعيار، وهذا معنى قوله ّ ّ                                                              ً ّ ّ
ًواضح هذا سهلة جدا جدا، هي قضية  ً                               ً   .ً                                     ً ترتيب ذهن لكن جاءت يف آخر الدرس تقريبا    فقط ً

ُفإن شك يف ذلك، يعني شك يف كوهنـا مغـشوشة أو لـيس مغـشوشة، خـ  :    قال ّ ّ                                                     ُ ّ               بـني اإلخـراج وبـني ّ  ّري ّ
ًسبكهام، يعني إعادة صبها، قديام حيرقها لكي خيرج الغش ويبقى اخلالص ّ                                                           ً ّ.  

ّليعلم ذلك، طبعا هذا قد يكون بعض الناس خيتار أحد األمرين ليقطع الشك باليقني  :    قال ّ ً ُ                                                                       ّ ّ ً ُ.  
ُ             ُب قـد ينقـل مـن ّ            ّ إن هذا الـذه :ّ                              ّستعامل والعارية، الفقهاء يقولونّ                           ّوال زكاة يف احليل املباح املعد لال  :    قال

ًكونه ثمنا إىل كونه قنية مما يستخدمه الشخص دائام، وال زكاة فيه  ّ ُ ً                                                          ً ّ ُ           أن يكـون  :ّ         ّاألمـر األول  :         ثالثة رشوط    إال بً
ًحليا، يعني مصاغا، سأرجع هلذا الرشط بعد قليل، الرشط الثاين ً ّ                                                     ً ً    ا          يلبس ذهبـ ال       و أن رج لً                 ً أن يكون مباحا، ف :ّ

ً أن يكون معـدا لال :             ، األمر الثالث       ؛ مباحاّ         ّ ألهنا حرام    بسها             ، اترك أنك تل           عليك الزكاة  :           وقالئد نقول ّ                ً       سـتعامل ّ
ّأو العارية، ألن عائشة ريض اهللا عنها كانت تعري ذهبها وحليها لكي ال جتب فيه الزكاة، وقد ثبت عن ستة أو  ّّ                                                                                             ّ ّّ

ّال زكاة يف احليل املعد  : ّ                        ّمخسة من الصحابة أهنم قالوا ّ                  ّ ُبـد أن يكـون ح    ال  :ّ                       ّستعامل، نبدأ باألول، قلنـا    لال ةّ ّ             ُ ًليـاّ ّ    ً ّ ،  



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ٢٧٣

ُالفقهاء فإن انكرس بحيث أنه ال يلبس انكرس بعض الذهب يكـون عنـد   :    قال ّ                                                         ُ                 منكـرس وال تـستخدمه       املـرأة ّ
       سـتعامل، ّ                      ّستعامل؟ املكـسور ال يعـد لالّ              ّ، هل هو معد لال          ومل تصلحه                            هذا فيه الزكاة ألهنا مل تستخدمه  :      فنقول

ًإذا فيه الزكاة، فخرج عن كونه حليا فهو أقر ًّ                                         ً ُ أن يكـون مباحـا، قلنـا أي ذهـب جيعـل  :            ، األمر الثـاين    للترب  ب ًّ ً                                ُ ً
ًحمرما، واحد جعل  ّ               ً ًزكه حتى ولو كنت تستخدمه دائـام  :            من ذهب نقول      يل كأس ّ ّ                             ً                      فيـه الزكـاة، رجـل عنـده   ، ّ

ّما جيوز للرجل أن يلبس القالدة ألن فيها تشبه  : ّ                                ّقالدة من فضة فيها زكاة أم ال؟ نقول ّ ّ                                        ّ ّ                   أو عىل قـول املـذهب  اّ
ّ ال جيوز مطلقا إال اخلاتم، واضح الفرق ألن هنا اللبس حرام تشبه ماّ   ّأنه ً                                                           ّ                              جيوز أحد يلبس قالدة مل يعرف عند   ً

  .ً                                ًاذا لبسك حرام ففيها الزكاة وهكذا  ،                     يلبس قالدة فهو تشبه اٍ          ٍأحد أن شخص
    عله      سـأج :                                          أما لو كان الشخص أو املرأة عنده الذهب ويقول  ،                                أن يستعملها بنفسه أو يعريها لغريه     طيب؛ 
   ؟      زكـاة      هل فيه ف  –ً     ًصاغا ُ         ُ وإن كان م  -                      أو جتعل الذهب للحاجة  ى                            ، بعض النساء جتعل الذهب للذكر ى     للذكر
     وبعض   ،                          سوف ألبسه إذا وجد موجبه :               وعندهم أنه يقول  ،                 ستعامل وال للعارية    لالً  ًا                 نعم ألنه ليس معد :    نقول

  . ه                   ة ألن عائشة كانت تعريَ  َنَّ            َّلبس خالل السُ       ُ بد أن ي     ال :            الفقهاء يقول
   :      فقـالوا  ،                                             حكام الذهب الذي جيوز والذي ال جيوز يف باب الزكـاة أ                 هنا يذكر الفقهاء          االستطراد        من باب 

                           جـرت العـادة بـه مـامل يكـون فيـه                             و بلبسه من الذهب والفضة ما أَّ                َّجرى عادهتن بلبسه                     ويباح للنساء كل ما
ًو لبسا خارجا عن العادة وقد جاء عند البيهقـي أن ال أً       ًو خميلة  أً     ًرسافا  إ ً                                                ً         م هنـى عـن ّ            ّ  اهللا عليـه وسـلّ    ّ صـىلّ   ّبـيَّ  َّنً

 )١( .             لباس الشهرة :                        لبستني وإحدى هاتني اللبستني
                   وحليـة الـسيف يعنـي  ،                             األصل أنه ال يبـاح هلـم إال اخلـاتم ،                        لرجال من الفضة اخلاتم فقط ل        ويباح  :   قال

ْواملنطقـة  :    قـال   ،ً                                   ًاملكان الذي يكون حلية الـسيف وجتمـيال لـه ِ       ْ ْ املنطقـة التـي تـربط يف الوسـط ؛ِ ِ                         ْ    ،        ونحومهـاِ
                           مقبض السيف يعني اذا الـذي  ؛ً                                                      ً من األشياء التي تكون طبعا حلية السيف هنا ألن مقبض السيف :      ونحومها
                   نتهـى مـن احلـرب كـانوا  ا                            أنتم تعرفون قصة الزبري اذا  ، هَّ  َّكُ  ُفَ            َ  يستطيع أن ي ال                   سيف من شدة قبضه له   ال       يقاتل ب

         وضـع معـدن  ي                       معنـاه إنـك هلكـت فلـذلك                     يعني أن سقوط الـسيفَّ  َّكُ  ُفَ      َ  لكي ي ا     حار ا                 يسكبون عىل يده ماء

                                                
 ).٢٣٢٦(الضعيفة ). ٥٨١٨(البيهقي يف الشعب . ضعيف )١(
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ً                           ًو ذهب فيختار له فضة أو ذهب  أً                    ًفيختارون له إما فضة   -               يعني متسكه بقوة   -               من شدة القبض  ،          مناسب لليد
  .                              ألجل احلاجة هو باحلقيقة ألجل احلاجة

                                     مرأة عندها ذهب للكراء تؤجر لغريهـا او ا                                 يعني الشخص اذا كان عنده ذهب او  ،                  فأما املعد للكراء :   قال
   ال                   وعرفنا بعـضا منهـا؛ فـ           أو املحرم ،                   إما حلاجة أو لذكرى ؛    دخار                                  دخار تدخره ليوم احلاجة أو الذكرى لال  لال

  .                                          ففيه الزكاة ألن الرشوط الثالث السابقة انتفت ،   جيوز
  .         ن ألنه قصريْ  ْيَّ                 َّسآخذ فقط حكم الد
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  :     أسئلة
                   ل خيرج الزكاة رطبا؟ً                                ً لكنه بلغ نصابا ومل ييبسه صاحبه ه ،                         إذا كان النخل عدده قليل :      سؤال-

     يعنـي   ،              يقـدره بـاخلرص ،ً                                 ً فيجب أن خيرجه إما رطبا ولكـن بـاخلرص ،ً                  ً  نقول نعم خيرج خرصا :    جواب
  ؟                                    يقدره إذا يبس هذا الرطل كم يكون حجمه

   صم                       نفق حتى االستخراج فهل خيـُ   ُ ل ت ا           وهناك أمو ا                                   ي عندنا يف السودان يستخرج الذهب معدن  :      سؤال-
                 هو مقدار النصاب؟       وما ؟      الزكاة                   قبل اخلروج ثم خيرج         ما تكلفه
  .                 هذا كالم الفقهاء       سب منه، حت          ستخراج ال    اال ة      ومؤن ،ً                              ًاملعدن يكون خمرج دائام من غري نصاب  :     جواب

   ؟              فهـل هـذا صـحيح ،                              صالة اجلنازة ويـدعو يف مكـان الفاحتـة  يف          الفاحتة  أ               بعض الناس ال يقر  :       سؤال-
                     سبحانك اللهم وبحمدك؟ ب                    ويدعو يف مكان الفاحتة 

  يف         ال يـرشع  ،ً     ً حيانـا أ            ممنـوع منهـا  :       بل نقـول  ةَّ  َّنُ                   ُستفتاح ال يرشع ليس س                   نقول أول يشء دعاء اال  :     جواب
  .          هذا واحد ،          صالة اجلنازة
   ،                                 ختار بعض أهل العلم إهنا ليس بواجبة ا   و ،ٌ                                 ٌ اجلمهور عىل أهنا واجبة يف صالة اجلنازة ؛              قراءة الفاحتة :ً     ً ثانيا

                           هتا أوىل وهو قول اجلمهـور وأهـل  ء        ولكن قرا             لواجب الدعاء    نام ا إ                                   ختار بعض أهل العلم أهنا ليست بواجبة  ا
ّ مع العلم أن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم قـال :     قال ،                  العلم رمحهم اهللا تعاىل ّ ّ َّ                                      ّ ّ ّ     احتـة  ف   ب أ              ال صـالة ملـن مل يقـر «   :َّ

                         هـذا النفـي يـشمل كـل صـالة،  :     قالوا و   ،        اجلمهور   دالل                  ك صحيح وهذا هو است  الل      استد ،     نعم)١( »      الكتاب
  .ً           ً صالة مفروضة            صالة جنازة أو

ً يقول إذا صلينا إىل أموات ثالثة أو أربعة هل نثاب ثوابا متعددا أو كثواب امليت الواحد؟ :      سؤال- ً                                                                                 ً ً 
ّقاعدة يعني ذكرها النبي صىل اهللا عليه وسلم يقول     هناك   :     جواب ّ ّ َّ                                           ّ ّ ّ َّ قـال اهللا عـز وجـل :َّ َّ               َّ   ّ          ّ أنـا عنـد ظـن «   :َّ
            يقـول رمحـه اهللا   -                   وهذا من حكـامء النـاس   -       هللا تعاىل                الشافعي رمحه ا)٢( »               عبدي يب ما شاءّ      ّ  فليظن ؛      عبدي يب

َّظننت باهللا فظن به الظن احلـسن         فحيثام :                                   وهذا احلديث أو معنى كالم الشافعي يقول  :    قال َّ                         َّ               اذا صـليت عـىل  ،َّ

                                                
 ).٧٥٦(صحيح البخاري  )١(
 .)٧٤٠٥(البخاري فهو يف صحيح ) فليظن عبدي يب ما شاء(، وأما دون زيادة )٨٨/٢٢(الطرباين يف الكبري  )٢(
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ً وظن بأن اهللا سيثيبك عىل كل جنازة قرياطا كامال فال تبخـل عـىل  ،                                   جنازة فظن باهللا أنه سيعطيك األجر التام ً                                                     ً ً
َّيق اهللا عز وجل عليك        نفسك فيض َّ                 َّ َّ.  

                                         ما رأيك يف حضور فن واحد عند شيخني خمتلفني؟ :      سؤال-
      إذا  ،              ثنـني يف وقـت واحـد ا       حتـرض عنـد      ال :      يقـول ،                                    احلقيقة أن مشاخينا كانوا يمنعون من ذلـك  :     جواب

     م أن   علـ ا   :ً                         ً من كالم الشافعي أيـضا يقـول ،ّ         ّ شيخ له حد                      ألن عقلك مهام كان يا ،          نتقل للثاين ا              انتهيت من فالن 
            حـرض عنـد واحـد  ا       فأنـت  ،ً                               ً ثنني يبلبل الذهن يبلبل الذهن جـدا اً                               ًعقلك حدا كام لبرصك حد، احلضور عند  ل

  .                                    حتى ينتهي الكتاب ثم تنتقل آلخر ال مانع
          األحكام؟    اديث                            يقول هل الفقه نتاج وفهم ألح :      سؤال-

         اجلـويني  ،  ان                     ولكن النـاس هلـم طريقتـ ،              هذا خترص ووهم ا                     الفقه بال حديث ليس فقه  ،    الشك  :     جواب
                        األحاديث مل تأت بعرش معـشار    إن   :     ويني         يقول اجل ،                              ن األحكام مل تف بعرش معشار األحكام إ   :           وغريه يقولون

ٍ                 ٍ بل ما من حكـم إال  ،           هذا غري صحيح  :                                رد عليه مجاعة من أهل العلم قال ،                            يعني وال واحد باملئة من األحكام
ُّوال بد وأن يكون يف الس َّ                     ُّ           الـنص قليـل   -                   و بـاإليامء وهـو األكثـر  أ            إما بالنص  ،      و بعيدٌ                      ٌة دليل عليه إما قريب أَّ  َّنَّ

ُ                            ُعـىل ذلـك أن الظاهريـة مل يعـوزهم         ويدللون    ،                 األشباه والنظائر ة       بمعرف ؛                      لكن باإليامء بذكر مناطات  -   صح 
     غـري  م                   لكن قد يكون اجتهاده  -ً         ً له دليال  ا       مل جيدو )              كلمة غري مفهومة (ٌ                               ٌحديث يف كل مسألة إال املضاربة وهو 

                  جمرد معرفة احلديث  ،َّ                                   َّ احلقيقة أنه ال بد من الفقه يف األحاديث ،ً                             ًلذلك طبعا كالم الشيخ تقي الدين و  -      مقبول 
                      إذا كـان الـصحابة وهـم  ،                                قون بني راوي احلديث وبني الفقيـه فيـهّ  ّ فرُ     ُ قدم ي  الُ                   ُ ولذلك الفقهاء منذ  ،ً  ًا       ليس فقه

                       هم احلـافظ ابـن حجـر أظـن ال  د   عـ ؟                 مـنهم، املفتـون كـمً  ًا                   الفقهاء يعدونا عد ؛                      الصحابة رضوان اهللا عليهم
     يكثـر  «   ،                           الفقهـاء بمعنـى الكلمـة فقيـه ،                   فالفقهاء كذلك قلة ،       فهم قلة  -                   من يفتون الصحابة -              يتجاوزن املئة

                   ثـور، مالـك، الـشافعي     بـو أ                  محد، سفيان، سـفيان،    ؛ أ                   ذلك فقهاء احلديث قلة    ول  )١( »  كم ؤ            كم ويقل فقها ؤ   قرا
  . ة        ابن خزيم  ،      وهكذا
                  يت بعد فراغ دفنه؟           حكم تلقني امل    ما  :       سؤال-

                                                
 .)١/ ١٣٦( حلية األولياء )١(
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                                                                  امليت أنه إذا دفن يلقن وهذا احلديث ألف فيه ابن الناجي رسالة خمطوطة                روي حديث يف تلقني  :     جواب
              واألصـل عنـدنا  ،)١(   يـصح                                     واحلقيقة أن احلديث يف تلقني امليـت باطـل ال  -              سمعت أهنا طبعت   -       موجودة 
ًديث لو كان ضعيفا ولو ضـعفا يـسريا قـد                                              فتلقني امليت غري مرشوع وهو أقرب اىل البدعة ألن احل ،       التوقيف ً ً                                  ً ً ً

    فـإن   -               لـبعض الفقهـاء  ا                  لكن من فعله تابع ،                   إن التلقني غري مرشوع :       فنقول ؛ً         ً  شديد جدا ه     لكن ،       مقبول :    نقول
                       لكن احلقيقة أنـه غـري مـرشوع   ،     تلقني  ال                      احلنابلة وغريهم يقول ب ي             مثل بعض متأخر  -                    بعض الفقهاء يقول به 

  .                                   وإن تكلف ابن ناجي فيه يعني تصحيحه ؛                يث فيه باطل باطل   احلد        يصح، ألن      وال  ،       نه بدعة أ و
                                           يقول هل هناك زكاة بام يعرف بالنقدين وغريه؟ :      سؤال-

  .                                               ه ودار عليه احلول فيه تكون الزكاة بعد دوران احلول ت                    نعم فيه زكاة اذا قبض  :     جواب
                                            اذا اجتمع العيد واجلمعة ماذا أفعل يف الصالة؟ :      سؤال-

                    وإما غريه من النـاس  ،                          جيب عليه أن ال يعطل الصالتني ،                   فتجب عليه الصالتان                أما إمام املسجد :    جواب
  .                                                             فيجوز هلم أن يرتكوا صالة اجلمعة إذا صلوا صالة العيد كام جاء عن عثامن

                                                   يصيل إال صالة يف اليوم وتويف هل أترك الصالة عليه أم أصيل؟                      يقول إذا كان والدي ال  :       سؤال-
      إشارة     لكم           طبعا ذكرت   –                 يف قضية ترك الصالة   -                  الشيخ تقي الدين       يقول ،ّ               ّال بل صل، بل صل  :     جواب

ّن ترك الصالة كفر نحن جاءنا حديث النبي صىل اهللا عليه وسلم وجيب أن نقف عنده  أ   هلا  ّ ّ َّ                                                                     ّ ّ ّ                  العهد الذي بيننـا  «َّ
  يف             وال تـضعفها  ،      قاهلـا ،   ال :   تقـل   ال   ،           قاهلا الرسـول          قف عندها،   )٢( »                                 وبينهم الصالة من ترك الصالة فقد كفر

ّقف عند قول الرسول صىل اهللا عليه وسلم ال   ،              قاهلا الرسول !          كفر أصغر !             كفر دون كفر :               قلوب الناس تقول ّ                                    ّ ّ
                صـالتان متواليتـان                 ن املذهب يرى أن إ   :         قلت لكم ،                                         لكن عندما حتكم عىل شخص بعينه أنه كافر نقف ،َ    َ تتعد
                                    ا ثالثة ومنهم من يرى أهنا واحـدة ومـنهم                  ومنهم من يرى أهن ،                      ستتابة ثالثة أيام بقتله                  كم بكفره ثم تأيت االُ  ُحي

    ابـن         ينتـرص لـه      قـيم و  ال    ابـن  و                                               والذي عليه املحققون ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،                    من يرى أهنا ثالثة أيام
ً                    ً أن الـذي يـصيل أحيانـا  :                                ولذلك يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ،           مطلق الرتك ،                        عثيمني وغريه أنه مطلق الرتك

                                                
 ).٥٠٤/١(انظر زاد املعاد ). ٢٤٩/٨(الطرباين يف الكبري . ضعيف )١(
 ).٤١٤٣(صحيح اجلامع ). ٢٦٢٣(أبو داود . صحيح )٢(
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ًيعني يكون وليا يكـون وليـا يف النكـاح   -         تزوج منه ُ    ُ ج ويَّ  َّوَ  َزُ  ُ  ي ،                ل معاملة املنافقنيً                      ًويرتك الصالة أحيانا يعام ً                                  ً ً-  
       معنـا ّ   ّ  مـر)١( »                       إن شاء عذبه وإن شاء رمحـه «                  ألن يف حديث عبادة  ،ّ                                   ّباملنافقة ويصىل عليه وحكمه يكون إىل اهللا

            نعـم صـل عـىل  :    نقـول  ،                        رمحه اهللا تعاىل وتراجع كالمـه                                     هذا رأي الشيخ تقي الدين ابن تيمية ،          حديث عبادة
  .            يف آخر عمره   تاب                     والدك وما يدريك لعله 

              ليس ال تتـورك -             مة وال تتورك   ضمو                              أنك ذكرت أن صالة املرأة تكون م :               يقول أحد اإلخوان  :       سؤال-
ّخطاب النبي صىل اهللا عليه وسـلم يعـم   أن    صل      ؟ واأل        دليل ذلك    ما  –         جتايف يدهيا         وإنام ال ّّ ّ َّ                               ّ ّّ ّ    !         ل والنـساء ا      الرجـَّ
ّ هذا فعل النبي صىل اهللا عليه وسلم  ا،        ليس خطاب    هذا   :     جواب ّ ّ َّ                              ّ ّ ّ    : ني                                     هناك قاعدة أصولية عليها عامة األصـولي ،َّ

ّ فعند النبي صىل  ،          هذا األصل ،     ألقوال ل         العموم  ،                   الفعل ليس له عموم ،            مل يوافقه قول            عموم له ما            أن الفعل ال ّ َّ               ّ ّ َّ
   :                   جـاىف بـني عـضديه نقـول ّا       ّعموم مل       هذا له   ،                                    بني عضديه مل يأمر لو أمر لكنا عملناّ                     ّاهللا عليه وسلم يعني جاىف

                    فرتاش كام فعلته عائشة                     أفعال الصالة مثل االُ     ُ بعضَ  َكِ  ِرُ                            ُ ا كانت املرأة مأمورة بالسرت وتّ       ّ لكن مل ، ةّ  ّنُ            ُهذا الفعل س
       قـد جـاء  و   ،     يفعله   ال                  فدلنا عىل أن هذا  ،                                                       تركت ذلك لصيغة أخرى فدل عىل أن املقصود أن املرأة تضم نفسها

  .             ن املرأة ال جتايف إ   :                    اهللا عليهم أهنم قالوا                عن الصحابة رضوان
   ؟؟                                              يقول هناك حديث كان يصلون اجلمعة بني مكة و املدينة  :       سؤال-

  .                                       واهللا وهذا قصور مني أين ال أعرف هذا احلديث ،         ال أعرفه :    جواب
                   حـسب مـا أعرفـه أنـه ال   ؟      نفـراد                                                بالنسبة للمسافر يصح أن يصيل مع غريه لكن عىل سبيل اال  :       سؤال-

  .           ما أدري واهللا و   ،             حسب ما أعرف ،                      بني الفقهاء يف أنه ال يصح    خالف 
                                 هل جيوز أن تكون خطبة العيد واحدة؟  :       سؤال-

                                        بعض املتأخرين يف هذه املسألة يف كتاب كامـل   ترص     وان ،                                نقل عن بعض أهل العلم أنه جييز ذلك  :     جواب
ُطبع قبل نحو مخسة عرشة عاما أو أكثر ولكن اإلمجاع حكي كام نقلت لكم ع ً                                                             ُ                         ن ابن حـزم يف املراتـب وروي ً

       لـذلك  ، ةَّ  َّنُ                  ُطبة يف يوم العيد سـ       طبعا اخل   ،َّ                         َّ فلذلك يعني ال بد من خطبتني ،             جه أهنا خطبتان ا               احلديث عند ابن م

                                                
 ).٣٢٤٢(صحيح اجلامع ). ٤٢٥(أبو داود . صحيح )١(
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                ة فلـو خطبـت خطبـة ّ  ّنُ                ُ العيد خطبتها س ،           واجبة اجلمعة   هي        التي  :             أنا قلت لكم ،                 ن تكون خطبة واحدة أ    جيوز 
  .       الصالة ت        واحدة صح

                          غسيل بالسدر يغسل بامء صايف؟          هل بعد الت  :       سؤال-
  .     ماء ا           فيكون معه ؛                       نعم تكون يف الغسلة األخرية  :     جواب

               كيف سـيعلم أن  !ً                                                                   ًيقول كيف يقال أن املسلم إذا كان مسبوقا يف صالة اجلنازة فإنه يتابع اإلمام  :       سؤال-
 ً                                ًاإلمام يف أي تكبرية وهو جاء متأخرا؟

            كرب حتـى يعـرف ُ  ُ  ي :ً                     ًا كان صعبا فإهنم قالواّ     ّمر مل         إن هذا األ  :                        ولذلك قال بعض الفقهاء ،    صدقت  :     جواب
                                           من عالمات ترجيح القول الذي قال بـه الفقهـاء  ا          ولذلك هذ ،         هذا صعب :ً          ًأيضا قالوا  !     فيها              تكبريته أين هو 

       ن األمـر  إ   :                                                                                   واجلمهور أنام يدركه املسبوق مع إمامه هو القول الثاين، فيقرأ الفاحتة وقد قلـت لكـم قبـل قليـل
  .         ء وما تيرس               سهل فيفعل بام شا

                                    هل يباح للرجل أن يلبس خاتم من حديد؟  :       سؤال-
ّال جيوز للرجل وال للمرأة لبس احلديد ألن النبي صىل اهللا عليه وسلم قـال  :     جواب ّ ّ َّ                                                            ّ ّ ّ              إهنـا حليـة أهـل  «   :َّ

  .                       ال جيوز لبس اخلاتم احلديد)١( »     النار
                                              إذا كانت زوجته هي املغسلة هل يلزمها سرت العورة؟  :       سؤال-

  .                    لزمها كذلك سرت العورة     نعم ي  :     جواب
ّ         ّمـن صـىل مـع  «ّ                                                           ّمن صىل مع اإلمام يف الرتاويح ومل يصل معه الوتر فهـل يـدخل يف احلـديث   :       سؤال-

  ؟ »              اإلمام حتى ينرصف
َّوالعلم عند اهللا عز وجل   -           ظاهر احلديث   :     جواب َّ                     َّ   .                         أنه ال بد أن يصيل معه الوتر  -َّ

                                 ما حكم قراءة القرآن يف وقت الدفن؟  :       سؤال-
ً      ًمـرشوعا     ليس                        وكان أمحد ينكره ويقول  ،                                           ذا الذي قلت لكم أنه روي عن بعض الصحابة فعله ه  :     جواب

         وقاص أنـه    أيب               جاء عن سعد بن    بام      حدثه   -          ي يف تارخيه ِ  ِرْ  ْوُ                   ُ كام نقل ذلك عباس الد  -                   ثم حدثه حييى بن معني 
                                                

 ).٥٦٦٤(صحيح اجلامع ). ٤٢٢٣(أبو داود . صحيح )١(
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      وهـو  اً      ً الل جـزء                   وقد مجع أبو بكـر اخلـ ،)٢(                  فسكت أمحد بعد ذلك)١( )                      ا عند قربي بسورة البقرة و   قرؤ ا (  :    قال
       متفق  ،                                              بعد الدفن متفق عليه بني فقهاء السلف أنه ال جيوز ،                  املقصود عند الدفن ،                   القراءة عند الدفن       مطبوع يف
                  هذا هـو الـذي روي  ،           الصحابة فقط    بعض           جتهاد عند  ا   ،              روي فيه آثار ،                             قبل الدفن وبعد الدفن ما جيوز ،    عليه

  .          العلم فيها    أهل                يعني توجيهات ّ                ّا شيخ اإلسالم وبني ه ن             رتك وقد تكلم عُ                    ُ راعاة حلال الناس أن ي م        لكن أوىل 
                                                  بالدعاء مليت مات من زمان أثناء الصالة عىل ميت حارض؟ّ  ّصُ     ُهل خي  :       سؤال-

  .                                                    ال، األصل إن الصالة إنام تكون عىل امليت الذي يكون يف القبلة  :     جواب
  ؟ »     فأمتوا «ً         ً وأحيانا  »    قضوا ا ف «ً                           ًلمصيل أن يعمل أحيانا باحلديث  ل   هل   :       سؤال-

                                                                        قلت لكم أن من طريقة الفقهـاء رمحهـم اهللا تعـاىل املحققـني يف احلـديث أن اخلـالف إذا قـوي   :     جواب
                                   فلذلك لو مل جتزم بأحد األمرين فـافعلهام   -            عند احلنابلة        خاصة –                     وهذه هلا نظائر كثرية  ،ً                 ً أجازوا األمرين معا

                               جح له يشء يف صفة اهلوي للسجود أهو                     أهل العلم أنه مل يرت              ونقل عن كثري من                        مثل كثري من طلبة العلم  ،ً   ً معا
ً                                                                                              ًباليدين أم بالركبتني فيفعل هذه تارة وهذه تارة من باب أنه جيوز األمران واألمر فيها واسع واخلـالف فيهـا 

  .   قوي
                                                                    يقول رجل طلب منه أن يقرأ القرآن وأن هيديه مليت وليس بينه وبينه قرابة؟  :       سؤال-

     مـن  اً                ً ختاره املـشايخ بـدء اً                              ً اجلمهور خالفا لقول الشافعي وما                             مادام مل يأخذ أجرة جيوز عىل قول  :     جواب
  .                   ذهبوا لقول الشافعي  و         فمن بعده                       الشيخ حممد عبد الوهاب

                                           ما حكم قراءة الدعاء عىل حجر ووضعها عىل قرب؟ :      سؤال-
  .                               وضع احلجر عىل القرب جيوز واللبن أوىل      لكن  ،   جيوز  ال                                  قراءة الدعاء عىل حجر ووضعها للقرب،   :     جواب

                                                  يقول ما حكم إطعام الطعام للناس بنية األجر للميت؟ :    سؤال  -
  .                                                                          هذا بإمجاع أهل العلم جيوز ألنه صدقة عن امليت وامليت تصله الصدقة بإمجاع أهل العلم  :     جواب

                                   هل جيوز املسح عىل الوجه بعد الدعاء؟ :      سؤال-

                                                
 .واألثر إنام هو عن ابن عمر ريض اهللا عنهام: قلت). ٤٤٩/٤(تاريخ ابن معني من رواية الدوري  )١(
 ).١٩٢ص(نائز القصة واألثر ضعفهام الشيخ األلباين رمحه اهللا يف كتابه أحكام اجل )٢(
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  :             عندنا أمران :    جواب
ّمل يصح حديث عن النبي صىل اهللا عليه وسل  :     األول ّ ّ َّ                                   ّ ّ ّ                                         م يف مـسح الوجـه بعـد الـدعاء، قـال عبـد اهللا بـن َّ

ّ ال يصح حديث عن النبي صىل اهللا عليه وسلم  :      املبارك ّ ّ َّ                                     ّ ّ ّ                                          مسح الوجه بعد الدعاء، لكن يقول ابن حجـر يف   يف َّ
    جيـوز   -                       وإن كـان يف إسـنادها مقـال   -    قلـت ُ                                     ُ  ولكن اآلثار التي وردت واألحاديث التي ن :               فتح الباري يقول
                  مـنهم أمحـد والـشافعي   -                                 ولذلك جاء عن كثري من األئمة املسح  ،ً             ً هلذا الفعل أصال            تدل عىل أن  ؛        بمجموعها

         يكـره يف  :ً                                  ً فدل عـىل أن لـه أصـال، بعـض الفقهـاء قـال ،                               أهنم كانوا يمسحون وجوههم بالدعاء  -      وغريهم 
      رفع          رسالة يف       للسيوطيً                                     ًفإنه يرشع ولكن اآلثار كثرية جدا وأظن أن       الصالة    ا                          الصالة ألنه حركة فيها وما عد

                           ولـذلك عامـة الفقهـاء عـىل أن  ،        له أصـل :                 لكن ابن حجر قال ،                                       اليدين يف الدعاء وتتبعها باآلثار التي مجعت
ًمسح الوجه بعد الدعاء ليس ممنوعا وال حمرما ً                                       ً                                                   بل له أصل لكن ليس له فضل وليس حديث بعينـه كـام قـال  ؛ً

  .                       عبد اهللا بن املبارك يصح به
                              صال الثواب امليت ومعرفة البدع؟ ي         ن كيفية إ                            ما الكتاب الذي تنصحني به ع :      سؤال-

   مـن      هـو –          عبد السالم     حممد     سمه  ا                    كتاب ألحد املشايخ أظن      هناك                         يفية إيصال الثواب للميت  ك  :     جواب
   ؛                       قـول الـشافعي رمحـه اهللا تعـاىل      ينتـرص ل      وهـو  ،                                    هو من أحسن من كتب إهداء الثواب للميت  -        علامء مرص 

                    يوجد له ترمجة أظن أو                املايض تويف وال     القرن                 ب أن هذا الرجل يف         والعجي ،ً                           ًمشهور الكتاب مطبوع دائام جتده
  .ً                                             ً  نسيت اسمه لكن لعيل إن شاء اهللا أراجع وأخربكم غدا ،       أو ثالثة  )               كلمة غري مفهومة (   له 

    كـان          تأخره إن        يعني  )             ما فهمت تأخره (       العيدين  يف       املسجد   يف       اإلمام   -    أظن   -            هل يرشع تأخري   :       سؤال-
      يقصد؟

  ؟   نعم  :     جواب
                     ما معنى لفافتان كفن؟  :  ل     سؤا-

  .                          أي أن يلف فيها كامل اجلسد ،                        اللفافة يلف هبا كامل اجلسد  :     جواب
                                         ما حكم قطع بعض األشجار يف املزارع يف املدينة؟  :       سؤال-
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ّمدينة النبي صىل اهللا عليه وسلم   -       املنورة        املدينة        املدينة  ب       يقصد       إن كان  :     جواب ّ ّ َّ                            ّ ّ ّ   ُ    ُجعلت            فهذه األشجار   -َّ
  .           ني جيوز قطعها ي                 ز فهي من فعل اآلدم             يف املزارع فيجو

                                           هل صالة الغائب بعد الدفن أم بمجرد الوفاة؟ :      سؤال-
ّ                                 ّيل عليـه فبعـد أداء الواجـب عليـه يـصىل ُ              ُ إذا كان قد صـ ،                          تكون بعد أداء الواجب عنه :      يقولون  :     جواب

  .    عليه
  

                                  نقطاع احليض تكلمنا عنها برسعة نقول؟ ا      عالمات    ما    :      سؤال-
                              خيط رفيع كام ذكر بعض الفقهـاء  ي                       رؤية القصة البيضاء وه ً:     ً أوال :      ع احليض    نقطا ا         إن عالمات   :     جواب

  .                                              وبعض الفقهاء يرى أن هذه داخلة يف العالمة الثانية
                ال يوجـد فيـه يشء ال   -                        وهي القطن كام قالت عائشة   -  ف  س ر ك                                  العالمة الثانية هي اجلفاف بحيث أن ال
                      إن القصة البيـضاء هـو  :                       لذلك بعض الفقهاء يقول ،      جفاف  ء،   يش ه                                 محرة وال صفرة وال كدرة وال سواد ما في

      كـان  :               ولذلك قلت لكـم ،ً                                            ً  إفرازات بيضاء صافية هذه هي القصة وليست خيطا ،        من املرأة        إفرازات        أن خيرج 
ً ال نعرف تفسريا علميا للقـصة :             الوالدة يقولون  -             نساء ووالدة –                   جتامع مع بعض األطباء       هناك ا ً                         ً    :        يقولـون ،ً

  .             اجلفاف مقبول :  هي         أن القصة                              ولذلك قول كثري من أهل العلم  ،                   ال يوجد تفسري علمي هلا
  .                                              نتهى زماهنا انتهت عادهتا أو إذا زاد عن أكثر احليض ا                 أن املعتادة إذا  :            ة حساب الوقت  لث           العالمة الثا

  ؟                                                   م للمرأة عند غسلها لوجود ما يمنع من وصول املاء للبرشة م            هل يلزم التي  :       سؤال-
                                                        كان ما يمنع وصول املاء للبرشة من غري حاجة فيجـب إزالتـه جيـب     إن :                نقول له ثالث حاالت  :     جواب
  .ً     ً وجوبا

  .                 ال يلزم ألنه حلاجة ؛              إذا كان حلاجة :          األمر الثاين
   ،                                    فهذا الذي يقول الفقهاء جيب معه التيمم  -          يؤذي نزعه   -                             إذا كان لغري حاجة ويشق نزعه  :             احلالة الثالثة

  .                                    صول املاء لكي أبني أي من األنواع الثالثة                                          وال أعلم ما الذي يقصد به هذا الذي يمنع من و
          عىل أهلها؟       ال يسلم            يدخل املقربة         أن من مل                     يقول ما الدليل عىل  :      سؤال-
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                        س الشارع أو من بعـد كيلـو  أ                  أنه إذا سلم من ر :     لنقول       اخلارج،                          ألن السالم ملن دخل املقربة من   :     جواب
  .                     إذا دخل املقربة قال ذلك  ال  إً                                   ًاملقربة ولست مارا فيها فال تسلم عليها   يف            ما دمت لست 

  ؟         واألصحاب :                      ما املراد بقول اجلمهور :      سؤال-
         ثنان إذا  ا     أو  ،             ثالثة من أربعة             أنه يكون إما                                                املراد بقول اجلمهور يعني مجهور أهل العلم وبالغالب   :     جواب
  .                                ثنان اآلخران خمتلفان هذا هم اجلمهور      كان اال
                جلس عىل نجاسة؟                                    من وجد عىل املرحاض وجلس عليه هل يعترب :      سؤال-

ً                                     ً، علام أنه ال يعلم أن ما جلس عليـه طـاهر  ه            النجاسة حتت ،ً                         ًاملرحاض ليس جالسا عىل نجاسة   ال،   :     جواب
  ؟    أم ال

 ً                                                    ًمن وجد عىل املرحاض بلال وجلس عليه هل يعترب جلس عىل نجاسة؟
ً     ًء عـىل                                                       فينظر للقرائن فقد يكـون املـاء نجاسـة وقـد يكـون مـاء غـسل بنـا  ،         شكوك فيه         هذا من امل   :    نقول

  .            ختالف القرائن ا
ّ إذا ولد الطفل ميتا هل يغسل ويصىل عليه أم ال؟ :      سؤال- ً                                           ّ ً 

ً يصىل عليه ويغسل إذا أتم مئة وعرشين يوما ،   نعم  :     جواب ّ                                       ً ّ.  
                                                 كم حد تعميق القرب وهل هناك فرق بني الرجل واملرأة؟ :      سؤال-

ًيعني تقريبا ما نعرف حدا عند الف  :     جواب ً                               ً                  مـا يف ذهنـي يشء ال  ،        ملرت ونحوه                        هاء يف قضية تعميق القرب با قً
  .   واهللا

                                                        هل هناك موعظة عند القرب قبل الدفن أو بعده للتذكري باآلخرة؟  :       سؤال-
ّالرسول صىل اهللا عليه وسلم يف حديث الربا  :     جواب ّ                                  ّ                 فالوعظ بعـد قـد  ،        أصحابهَ                  َ  وعظ عندما دفن أحد ءّ

   ته  ي                          الم للـشيخ عبـد العزيـز لكـن نـس   ك ه          واذكر في ،                                                يرد لكن كونه بدعة أو مسنون نحتاج إىل مراجعة وتأمل
  .   اآلن

 ً                         ًة إذا مل يفعل يكون مكروها؟َّ  َّنُ                    ُ هل كل قول أو فعل س :      سؤال-
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ُهذه قاعدة مهمة جدا لذا جيب أن تعرفها ليس ترك كل س   ال،   :     جواب ً                                                 ُ    بـن  ا                         ة مكروه، ذكر هذه القاعـدة َّ  َّنً
       د يكـون  قـً         ًة مباحـا وَّ  َّنُّ           ُّون ترك الـس        فقد يك ،       ة مكروهَّ  َّنُ              ُ ليس ترك كل س :      وغريه ي    ارينّ  ّفّ                      ّدقيق العيد وذكرها الس

ُمكروها، كذلك ترك املكروه، ترك املكروه قد يكون س ً                                              ُ ٍ                      ٍ وهـذه خيتلـف مـن أمـر آلخـر  ،ً    ً باحـاُ            ُ ة وقد يكون مَّ  َّنً
  . ّة  ّنُّ                              ُّويكون الدليل عليها النقل والس

                                                                                صلينا يف السفر بإمام يصيل املغرب ونحن صلينا العشاء ركعتني خلفه وسلمنا قبلـه وانـرصفنا  :       سؤال-
                   هل تصح الصالة أم ال؟

                               ختالف اإلمام واملأموم إما أن يكـون       انظر ا                                            سأذكر لكم قاعدة مهمة ثم أجيب عن هذا السؤال،   :     جواب
                                    ختالف النية أن يكـون يـصيل ظهـر وأنـت تـصيل  ا   ،   ثنني ا          واحد من  ،        ختالف فعل ا                    ختالف نية أو أن يكون  ا

     إن  :                   والـصحيح أننـا نقـول ،          ختالف النية                                                    عرص، أنت تصيل نافلة وهو يصيل فريضة أو العكس وهكذا هذا ا
ٌالنبي صىل اهللا عليه وسلم كان يصيل معه معاذ                              ختالف النية ال يؤثر ما الدليل؟ ا ّ ّ ّ َّ                                       ٌ ّ ّ ّ    ،                      الفريضة ثـم يـصيل بقومـهَّ
           ذان دخال مع  ل         الرجالن ال  )                                هنا أورد الشارح مثاال ثم استبدله (        العكس  ،                            اإلمام هنا متنفل واملأموم مفرتض ف

ّالنبي صىل اهللا  ّ َّ            ّ ّ ّعليه وسلم ملَّ ّ            ّ ّ فصلوا مع النبي صىل اهللا عليـه وسـلم )١( »         لكم نافلة     فإهنا  «   :           املسجد قال ا    ا حرضّ ّ ّ َّ                                ّ ّ ّ َّ
  .                                 تنفل جيوز أن يصيل خلف املفرتض انتهينا              فدل عىل أن امل ،         فهي نافلة

  ت ّ                      ّ  أو أفعال اإلمام أقل صح ،                                  الصحيح أنه إذا كانت األفعال متفقة ،            ختلفت األفعال ا      إذا  :ً              ًإذا األمر الثاين
   ؛        فعـال أقـل           إذا كانـت األ                     ما الدليل عىل ذلك؟ ،                                             وإذا كانت أفعال اإلمام أكثر فإهنا ال تصح الصالة ،     الصالة

ًالرسول صىل اهللا عليه وسلم حينام صىل مسافرا وخلفه مقيمـون هـو  ّ ّّ                                                      ً ّ                            ثنتـان والـذي خلفـه أربـع فـصحت  اّّ
ٍ                            ٍباس عن املسافر يـصيل خلـف املقـيم        ل ابن عِ  ِئُ       ُل أو سِ  ِئُ     ُملا س  -                  مع أن النية متفقة   -                    الصالة، العكس الرسول 

ّ والرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم  ،                                        فدل عىل أنه ال جيوز أن يصيل األقل خلف األكثر ) ةَّ  َّنُّ             ُّفليتم هي الس (   :   قال ّ                         ّ ّ
                             فدل ذلك عـىل أن املـأموم جيـب أن )٢( »                  وإذا ركع فاركعوا ،               فإذا كرب فكربوا ،                      إنام جعل اإلمام ليؤتم به «   :   قال

                                                
 ).٥٣٤(انظر التعليق عىل حديث اإلرواء ). ٥٧٥(أبو داود .  صحيح)١(
 ).٧٣٤(  صحيح البخاري )٢(
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   ،ً                 ً إذا هـذا حـديث ثـاين ،      خالفتـه    إذا                                              ثالثة جيب أن تقوم معه وأنت ما قمت معـه الثالثـة             إذا قام لل ،           يتابع إمامه
  .                                                                     واإلمجاع الذي نقلته لكم عن فقهاء املدينة والذي نقله ابن املنذر هذا الدليل

ّإذا صاحبنا هذا مل ً                 ّ    ،                  صـالتك ليـست بـصحيحة :                                          ا دخل املغرب خلف إمام يصيل العشاء ركعتـني نقـولً
   ؛ً                                              ً ولكن هو املشهور عىل قول فقهاء املذاهب األربعة مجيعـا  -                 القول املتفق عليه    هو     ليس   -               وهذا هو املشهور 

   ،                        ذلك البن تيمية وفيه نظرَ  َبِ  ِسُ              ُ أمحد أهنا تصح ون       يف مذهب             رواية ثانية      هناك ً      ً طبعا  ،                 أن الصالة غري صحيحة
            م أهنـا ال تـصح ً                                          ً والصحيح واألقرب دليال وهو قـول مجـاهري أهـل العلـ ،                         بل إن شيخ اإلسالم مع اجلمهور

          جتهـاد منـك  اً                                                          ً إن كنت قد فعلت هذا اليشء بناء عىل فتوى من بعض أهـل العلـم أو  :                   فصاحبنا هذا نقول له
  .                           هذه الصالة وال تعد ما بعدها ،               أعد الصالة فقط :ً                        ً وإن كنت فعلته جهال فنقول ،             فصالتك صحيحة ؛    سائغ

   ر؟ ف                                             حكم من مجع بني اجلمعة والعرص يف املطر وكذلك يف الس :      سؤال-
                                      ال جيوز ألن اجلمع إنام هو بـني الظهـر والعـرص  :        يقولون)١(         الفقهاء ؛                   اجلمع بني اجلمعة والعرص  :     جواب

ّفمن صىل اجلمعة سواء كان من أهل وجوهبا أو ممن ال جتب عليه لكن صىل مع الناس اجلمعة ّ                                                                        ّ        لـه ال  :       فنقول !ّ
              واجلمعـة ختـالف  ؛             ني الظهـر والعـرص           ألن اجلمع ب ،                                           جيوز لك أن جتمع معها العرص بل تصيل العرص يف وقتها

                                                                              الظهر من أكثر من مخسة وعرشين وجه مجعها بعض املعارصين يف رسـالة مطبوعـة، مخـسة وعـرشين وجـه 
               أن الظهـر بـدل  :          هـاء يقولـون ق                                فاملقصود أن الظهر غري اجلمعة والف ،                       الشيخ ابن عثيمني وطبعت         وقرأها عىل
  .ّ                                        ّذا صىل اجلمعة وحده جاز له أن جيمع معها العرص   ؛ إ ا                            بدل اجلمعة لكن املسافر إذا صاله  :     انظر   ،     اجلمعة

ّوصىل اهللا وسلم عىل نبي ّ ّ                   ّ ّ        نا حممدّ

                                                
 اهللا يوم اجلمعة ُ      عبدّ        قد صىل،جلمعةا املسافرون جيمعون يوم :وقال): (١١٧٢(رقم ) ٤٦٧/٢: (يف مسائل اإلمام امحد من رواية صالح عنه )١(

 .خ مشهور حسن سلامن حفظه اهللا يف رشح صحيح مسلمأفاده الشي). يف احلرض فجمع
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ْ  َْرش َ حمْ  ِْن   ِ بِ  ِمَ  َالَّ     َّ السِ  ِدْ  ْبَ  َع  ِ  ِخْ  ْيَّ   َّلشِ   ِ لِ  ِهْ  ْقِ    ِ  الفِ  ِةَ  َدْ  ْمُ  ُ  عُ  ُحَ ُ   َ      عرْ  ْ ويّ      ّد الشَّ  َّمُ
 ّ      ّالسادس   يط ّ    ّالرش

ّ                    ّ ال رشيك له، وأشـهد أن                                                                 بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده
ًحممدا عبده ورسوله، صىل اهللا عليه وعىل آله وأصحابه وسلم تسليام كثريا إىل يوم الدين ّ ّ ً                                                                         ً ّ ّ ً. 

   : ّ             ّباب حكم الدين  :                       يقول الشيخ رمحه اهللا تعاىل
ٍ                                                                                        ٍالفقهاء رمحهم اهللا تعاىل يذكرون مسألتني وهاتان املسألتان تتداخالن عىل كثري ممن يقرأ يف كتب الفقه يف 

ًباب الزكاة، فإهنم يذكرون مسألة بعنوان  ّ                                     ً َّ           َّهـل يف الـدين  (ً                   ًويذكرون مسألة أخرى   ) َّ                     َّهل الدين يمنع الزكاة؟ (ّ
   ).َّ                 َّهل عىل الدين زكاة؟ ( و  ) َّ                     َّهل الدين يمنع الزكاة؟ (                         ، انظر الفرق بني العبارتني  )     زكاة؟

َّ                    َّزكاة الدين؛ إذا كـان   : ّ         ّتي يسموهناَّ                                                               َّاملسألة األوىل يعنون هبا إذا كان الدين عىل الشخص، واملسألة الثانية ال
ٍالدين للشخص عىل غريه، ونظرا للتشابه بني هاتني املسألتني يلتبس عىل كثري من الباحثني األقوال يف إحدى  ً َّ                                                                                        ٍ ً َّ
ّاملسألتني يف األخرى هذه من جهة، ومن جهة أخرى أن هذه املسألة من دقيق مسائل الفقه وسبب ذلـك كـام  ٍ                                                                                       ّ ٍ

ًأنه ال يوجد حديث نص يرجع إليـه يف مـسألة الـدين مطلقـا، ال يوجـد   :          اهللا تعاىل                     قال اإلمام الشافعي رمحه َّ ٌّّ                                                         ً َّ ٌّّ
َّحديث عن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم يف قـضية أن الـدين فيـه زكـاة أو لـيس فيـه زكـاة وال يف طريقـة  ّ ّ ّ َّ                                                                                       َّ ّ ّ ّ َّ

ّاحلساب، وإنام هي آثار واجتهادات آثار كعن عـيل ريض اهللا عنـه وعـن غـريه مـن الـصحا ٌ                                                                    ّ               بة واجتهـادات، ٌ
َّولذلك يقول ابن رشد أبو الوليد احلديد املالكي إن من أصعب مسائل الفقه مسألة زكاة الـدين، فأنـا قلـت  ّ                                                                                             َّ ّ
ّهذه املقدمة كي نعرف أن مرد هذه املسألة إنام هو للمعاين العامة يف الرشيعة، فال يوجد نص عن النبي صـىل  ّ َّ ٌّ ّ ّ                                                                                           ّ ّ َّ ٌّ ّ ّ

ًلشافعي، كام أن هـذه املـسألة قـد تلتـبس فيهـا موضـوعان خمتلفـان، إذا                                  اهللا عليه وآله وسلم كام قاله اإلمام ا ّ                                                           ً ّ
ّاملسألة األوىل إذا كان عليه دين، الدين الذي عليك يسميه الفقهاء  َّ                                                            ّ َمنع الدين الزكاة (َّ َّ                 َ َّ                     َّهل الدين يمنع الزكاة   ) َّ

ّأم ال؟ والدين الذي لك هو الذي يسمونه زكاة الدين، هذا الباب الذي ذكره املصنف  َّ َّ                                                                          ّ َّ                   هـو يف النـوع الثـاين، َّ
َّونعني به الدين الذي لك عىل غريك، الدين الذي يكون للشخص عىل غريه، فهذا هو املقصود ببـاب حكـم  َّ                                                                                     َّ َّ
َّالدين، ولذلك قال مجاعة منهم منصور البهويت يف حاشيته عىل اإلقناع إن قـول الفقهـاء إن زكـاة الـدين أي  َّّ ّ                                                                                           َّ َّّ ّ

ًزكاة الدين أي الذي لـك لـيس الـذي عليـك، طبعـا   :         ذا قالوا   إ-                            هذه واضحة عند مجيع الفقهاء -        الذي له  َّ                                          ً َّ
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ّقلت لكم مقدمة قبل أن أذكر هذه املسألة إن هذه املسألة من دقيق املـسائل واخلـالف فيهـا قـوي ومتـشعب  ّ                                                                                        ّ ّ
ّحتى إن بعض أهل العلم أوصله إىل نحو من عرشين قوال، واحلقيقة أن مردها إىل ستة ّ ًّ ّ                                                                      ّ ّ ًّ ّ.  

                                                            ميلء، امليلء هـو القـادر عـىل البـذل ويقابـل املـيلء املعـرس، وبـضدها تتميـز                  من كان له دين عىل   :     يقول
ٌ                            ٌمن كان له دين عىل ميلء أو مـال   :                                                                األشياء، إذا أردت أن تعرف لفظة معينة فانظر إىل ضدها لكي تعرف، قال

ّيمكن خالصه، يعني قد ال يكون دينا وإنام هو مال أخذه رجل بقوة، أخـذه رجـل عاريـة ومل يـرده، ون ً                                                                                    ّ    حـو ً
ٍذلك من األمور هذا مال ليس دينـا، أخـذه بطريـق أو بـآخر أو مـرياث عنـد شـخص ونحـو ذلـك، قـال ً                                                                               ٍ ً :  

ِّإن املجحود الذي له به بينة وكانت البينة قوية ومل يبق إال الرتافع للتقـايض   : ّ                             ّكاملجحود الذي له به بينة، يقول ّ                                                                    ِّ ّ
ّفإنه من حني يرفع للقضاء فإنه سينال حقه، املجحود الذي له بي ّ                                                         ّ ًنة، وجيب أن نقيد قيدا آخرّ ّ                        ً ّ                 ّإذا كانت له بينة   : ّ

ِّويمكنه الوصول للحق، ألنه أحيانا قد تكون لك بينة ولكن قـد ال تكـون هـذه البينـة مقبولـة أو ال يكـون  ّ ً ّ                                                                                          ِّ ّ ً ّ
ُالتقايض يف البلد الذي أنت تعمل به يعمل هذه البينة، كام نعلم أن إعامل الشهادة ليست كـل الـدول تعمـل  ّ ِّ ْ ُِ                                                                                            ُ ّ ِّ ْ ُِ

ٍ يف مبالغ معينة من املال، فال بد يف الديون التي يزيد ماهلا عن حد معني من ورقـة رسـمية، والورقـة        الشهادة ٍّ ٍّ ّ ّ                                                                                       ٍ ٍّ ٍّ ّ ّ
ّالرسمية ما استوفت ثالث رشائط كام هو معروف يف حمله من طرق اإلثبات، فقد تكون هنـاك بينـة مقبولـة  ّ ّ                                                                                      ّ ّ ّ

ِّرشعا لكن القضاء يف هذه البلدة بعينها ال يقبل هذه البينة ك ّ ً                                                      ِّ ّ                                        ام ذكرت لكم يف قضية الشهود فـإهنم ال يقبلـون ً
ُ                                                                                             ُالشهود يف كل دين، أو غري ذلك من املسائل املتعلقة به كاألوراق العرفية قد ال تقبل يف بعض البلـدان، نعـم 
ُ                                                                                         ُالقضاء السعودي عندنا يتوسع القضاء يف األوراق العرفية يف إثبات احلقوق، بعض الـدول قـد يـشدد فيهـا 

  .     وهكذا
ّ له بينة فلنقيدها إذا بامذا؟ إذا كان يغلب عىل ظننا أنه سيقىض له هبا      أو كان  :    قال ً ّ                                                               ّ ً ّ.  
ً                                                                           ًواملغصوب الذي يتنكر من أخذه، إذا كان املال مغـصوبا غـصبه شـخص أي أخـذه بقـوة ولكـن   :    قال

ًيمكنك أن تأخذه منه تأخذه منه بأي حلظة فحكمه حكم الدين املقدور عليه، وهذا مثـل يـأيت مـثال جـارك  َّ                                                                                        ً َّ
ّمنك يشء من غري إذنك، يف احلقيقة هذا غصب، فكل يشء أخذ يسمى غصبا؛ ليس عىل وجه املامنعة       ويأخذ  ُ                                                                             ّ ُ

ًفقد يأخذه منك مع علمك به ولكنه من غري إذن فهذا يسمى غـصبا،   !                                  ال بد أن يكون مضاربة ليأخذه بالقوة ّ                                                         ً ّ
َّوأنت إن كنت تستطيع اسرتداده فإنه يكون يف حكم الدين املقدور عليه ّ                                                            َّ ّ.  
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ًواملغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه ملا مىض، إذا هذه اجلملة الطويلـة نـستفيد   :    قال َ                                                                                    ً َ
َّ                           َّ الدين الذي لك عـىل غـريك األصـل -                               إال ما استثني سنذكره بعد قليل -َّ                             َّمنها أمر وهو أن الدين يف األصل 

ّأنه يزكى إال ما استثنى  ُ ّ                      ّ ُ ٍ، األصـل أن كـل ديـن عـىل -    ليـل                                         سنتكلم عن املستثنى وأوصاف املستثنى بعـد ق-ّ ّ ّ                    ٍ ّ ّ
ٍغريك فإنه يزكى، ألنه يف مثابة اململوك لك لكنك تستطيع أخذه بطريقة أو بأخرى برتافع بتقايض بوسـيلة أو  ٍ ّ ّ                                                                                            ٍ ٍ ّ ّ

ًإذا قبضه ملا مىض، هذه مبنية عىل مسألة مهمة جدا عنـد الفقهـاء   :                                      بأخرى، لكن عندي املسألة الثانية يف قوله ّ َ                                                        ً ّ َ
ّ                                                                       ّ عرشات املسائل يف باب الزكاة، وهذه القاعدة مشهورة عند الفقهاء وهـي قـضية أن ّ                   ّوهي قاعدة يطرد حتتها

ّالزكاة واجبة يف العني وهلا تعلق بالذمة، هذه هي القاعدة مع الرتجيح، بعـض النـاس يـصيغها عـىل صـيغة  ٌ ٌ                                                                                        ّ ٌ ٌ
ِاستفهام، ونحن نعرف أن طريقة الفقهاء وممن نص عىل ذلك منهم الونرشييس َ ْ َ ّ ّ                                                              ِ َ ْ َ ّ              سالك يف قواعـد           يف إيضاح امل  ّ

ٌ فمعناه أن القاعـدة خمتلـف فيهـا، -    سؤال-                                                       اإلمام مالك وغريهم أهنم إذا صاغوا القاعدة عىل هيئة استفهام  ّ                              ٌ ّ
ًوهذه القاعدة خمتلف فيها ولكني صغتها بناء عىل القول األقرب دليال، إذا الزكاة واجبة يف عـني املـال وهلـا  ٌ                                                                                            ً ٌ

ّتعلق بالذمة، هذا الدين ملا مل يكن بني َّ ّ ٌ ّ                                  ّ َّ ّ ٌ ً                                                                ً يدي لست ملزما بإخراج الزكاة، فإذا قبضته لزمني إخراج الزكاة عند ّ
َالقبض ملا مىض، مل؟ ألنه فيام مىض يف حكم اململوك يل يف الذمة، مقطـوع عـىل أخـذه، فلـذلك قلنـا َ                                                                            َ       إنـه ال   : َ

  َ                                     َ لكن لو اردت كل سـنة تـدفع املـال وهـو عنـد–                       قلنا له تعلق يف الذمة -                           يلزمك أن خترج، ولكن لو أردت 
                                                                                           املدين أو وهو عند الغاصب أو وهو عند املستعري، فيجوز لك أن تدفع الزكاة من غري جنسها ولو قبل ذلـك 

  .ّ                                          ّجيوز لك أن تبكر، وجيوز لك أن تؤخرها حلني القبض
                                                                                                بدأ اآلن بذكر الديون التي ال زكاة فيها، الديون التي لك أو عليك، له أو عليه، عن ماذا نتكلم؟ الديون 

َّزكاة الدين، هذا املصطلح، هناك أناس يسمع بزكاة الدين يظنون الديون التي عليك،   :            ه، إذا قلنا             التي له، انتب َّ                                                                           َّ َّ
َّزكاة الدين أي الديون التي لك، الديون التي عليك ماذا يـسموهنا؟ هـذا الـدين يمنـع   :                     ال، الفقهاء إذا قالوا ّ                                                                           َّ ّ

  .         زكاة فيهاَّ                                        َّ هذا الدين املعني بك، بدأ بالديون التي ال -         بالضبط -       الزكاة 
ّوإن كان متعذرا، أي أن الدين ال يمكن الوصول إليه، ومثل ذلك بأمثلة قال  :    قال ّ ًَّ                                                                   ّ ّ َّ                 َّكالدين عىل املفلس،   : ًَّ

ًأنا مقر لست جاحدا وال منكرا وأنا لست ممـاطال لكـن ال مـال عنـدي،   :                            رجل مفلس ليس لديه مال، يقول ً ً ّ                                                         ً ً ً ّ
ّوإن كان متعذرا كالدين عىل املفلس فإنه ال   :    قال َّ ً                                      ّ َّ   .ً                                                  ًزكاة فيه، هذه أول صورة، إذا املفلس املعرس ال زكاة عليهً
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ّأو عىل جاحد وال بينة له به ٍ                        ّ ِّ                                                            ِّأو كانت البينة ضعيفة ومرتددة ال تدري هل القايض حيكم لك أو ال حيكـم   : ٍ
            كـل يشء فيـه -                                           ربام نستخدم هذه القاعدة بعد قليل إن مل أنـس -ً                                     ًلك، إذا عندنا قاعدة يف كل يشء فيه تردد 

َّد كالعدم، أي تردد كالعدم هذه قاعدة، الرتدد هل النية يف الزكاة    ترد ِّ                                                            َّ        كالعـدم   :       نقـول-               جتـارة أو عـروض -ِّ
ِّواألصل ما هو؟ القنية، إذا ال زكاة، هنا نفس اليشء ملا كانت البينة مرتدد فيها ال تدري القايض حيكم هبـا أو  ّ ً                                                                                              ِّ ّ ً

ُكال بينة جمحود بال بينة يعترب، إ  :              ال حيكم هبا نقول ّ                            ُ   .ً              ًذا فال زكاة فيهّ
  .ُ                                           ُواملغصوب والضال، الذي غصب ولكن ال يمكن الوصول  :    قال
ّواملغصوب والضال الذي ال يرجى وجوده، يعني عندك سائمة وضلت يف الرب، ويغلب عىل ظنك   :    قال ُّ ُ                                                                           ّ ُّ ُ

                                                                                   أهنا لن ترجع لك ألنك بحثت يوم ويومني وثالثة وأسبوع وعرشة وسـئلت القريـب والبعيـد فلـم جتـدها، 
ّ                                                                                  ّىل ظنك أنك لن جتدها، فهذه األمور األربعة ال زكاة فيها ال يف الذمة وال يف العني، بمعنـى أنـك ال        فيغلب ع

َّيبقى يف ذمتك يشء؛ فإذا وجدهتا أو رد الدين لك تستأنف حوال جديدا هبـا، الـدين إذا كـان عـىل مفلـس،  ًَّ ً ّ                                                                                      َّ ًَّ ً ّ
َّفجأة هذا املفلس ورث ماال فرد لك الدين وأعطاك إياه وقد كان ا ّ ً                                                         َّ ّ َّ                                    َّلدين عنده عرش سنني، إذا قبضته ما تزكي ً

ًالعرش سنوات بل وال تزكيه مرة مثل ما يقول أصحاب اإلمام مالك، وإنام أدر عليه حوال كامال يعني امللـك  ً ّ                                                                                          ً ً ّ
ِّبدأ من اآلن حقيقة، أدر عليه حوال كامال ثم زكه عليه، اجلاحد إذا مل يكـن هنـاك بينـة أو البينـة ضـعيفة إذا  ّ ّ ً ً                                                                                               ِّ ّ ّ ً ً

ُكم به القايض حكم بالبينة القرينة الضعيفة مثال نفس اليشء، املغصوب والضال الذي ال يرجى           قبضته أو ح ِّّ ً                                                                                ُ ِّّ ً
ّ                        ّإن هذه املسألة فيهـا تـردد   :                                      هنا عندي مسألة، أنا قلت لكم يف البداية  . ً                               ًوجوده مثل ذلك، إذا واضحة املسألة

                       ال؟ ختـريج عـىل قاعـدة سـبق َّ                                                           َّبني الفقهاء، وسبب اخلالف يف تنزيـل بعـض الـصور كالـدين أفيـه زكـاة أم
ّ                                               ّما هو رشط استقرار امللك؟ هو القدرة عىل الترصف، بعض   :                                       وذكرناها وهو رشط استقرار امللك، نحن قلنا

ّالفقهاء ملا نظر فوجد أن املجحود واملغصوب الذي له به بينة واملغصوب الذي يتمكن من أخذه واملال الذي  ّ ّ                                                                                            ّ ّ ّ
ٍ                                                   ٍبعد أجل يسري ويمكنه أن يترصف فيه فهو يف حكم املترصف فيـه ً                                  ًيمكن خالصه يمكنه أن يترصف فيه قريبا 

                                                                         وما عدا ذلك من الصور التي ذكرها املصنف ال يمكنه الترصف فيه، واضحة املسألة؟
ً                                                                                       ًاملتأخرون من الفقهاء خالفوا املصنف يف هذه، مع أن قول املصنف يف احلقيقة هو األقرب دليال، فقـالوا 

                                                                     لكتاب يرجح باعتبار الدليل وال يرجح باعتبار قول األكثر؛ باعتبار ما تـرجح                 إن املصنف يف هذا ا  :       ألنفسهم
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ّله دليال، املتأخرون يرون أن الضال واملغصوب كله فيه الزكاة، قالوا ّ ّ ً                                                             ّ ّ ّ ّ                               ّألنه يمكنه الترصف، يمكنـه أن يـربأه   : ً
ًأبرأتك، هذا نوع من أنواع الترصف، إذا جيوز ويمكنـه الـصلح ع  :                     يذهب للغاصب فيقول له ّ                                                      ً ًليـه أيـضا، إذا ّ ً              ً ً

  .ّ                                                     ّالصلح جيوز، هذا يسمى خمارجة ونحو ذلك، لكن قول املصنف جيد
ّحكم الصداق حكم الدين، يعني بالصداق  :           يقول الشيخ ّ َُّ                                  ّ ّ                                        مهر الرجل الذي يعطيه للمـرأة، إذا الرجـل   : َُّ

              ون مقبوضا وقد                                                             إما أن يكون املهر حاال وإما أن يكون مؤجال، وهذا املهر احلال قد يك  :                     أمهر امرأة له حالتان
                                                             إما أن تستلم املرأة مهرها وإما أن يكون حاال لكنه مل يعطهـا إيـاه،   :                              يكون غري مقبوض، عندنا ثالث حاالت

ًاملهر عرشة آالف ولكن مل يسلمها إياه هذا يسمى حاال غـري مقبـوض، وإمـا أن يكـون مـؤجال، يكتبـون يف  ّ                                                                                   ً ّ
ّالعقد أن املهر عرشون معجلة وعرشون مؤجلة، فإذا  ّ ّ                                           ّ ّ ًأطلق التأجيل مل يضع فيه أجل فإنه يكـون معلقـا عـىل ّ ّ ّ                                              ً ّ ّ

َالفرقة؛ فإذا تفارق الرجل مع زوجته بطالق أو بوفاة أحدمها ثبت استحقاق املهر، الفقهاء يف باب الـصداق  ُْ                                                                                             َ ُْ
ًإن املهر يستقر بالدخول أو اخللوة، إذا استقر امللك باملهر بالدخول أو اخللوة، يكون املهر دينـا لـك   :       يقولون ً                                                                                         ً ً

َّإذا كان مؤجال أو حاال مل يقبض يف كال احلالتني حكمه حكم الدين، فنقول ً ّ                                                            َّ ً ًإن املرأة إذا كان مهرها مـؤجال   : ّ ّ ّ                            ً ّ ّ
ً قد يكون شيئا ما فيه زكاة إذا كان مهرها مؤجال، املهر غالبا نقد فيه الزكـاة، ألنـه قـسامن، -                مما فيه الزكاة - ً                                                                                   ً ً

َّو ذلك فإهنا تزكـي مهرهـا كـل سـنة ً                        ً               ًفإن كان زوجها ليس مفلسا ً وال جاحدا وال نح ُ ّ ُ                             َّ ُ ّ   ، -               الـذي مل تقبـضه -ُ
ّتزكي كل سنة، وجيوز هلا أن ُتؤجل الزكاة حلني القبض، كيف تزكي؟ ّّ ُ                               ُ                        ّ ّّ ُ 

ّإن مهرها املؤخر أربعون ألفا مثال، السنة األوىل كم تزكي منـه؟ ألـف، الزكـاة ربـع العـرش   :          دعنا نقول ًُ َّ ُ ً ّ                                                                             ّ ًُ َّ ُ ً ّ
َّقسمة األربعني، ألف، السنة الثانية ُ                               َّ ّ كم ُتزكي؟ ال ليس ألفا، تزكي تـسع وثالثـني ألـف، قـسمة األربعـني ُ ُّ ً                                                  ُ    ّ ُّ ً-  

َّ يعني كل سنة تنقص ما دفعت، هذا هو احلكم، ألن حكم الصداق املؤجل حكم الدين -                 بالنسبة والتناسب  ّ ّ َ َ ّ                                                                      َّ ّ ّ َ َ ّ
  .                                            أو الصداق غري املقبوض، فرق بني املؤجل وغري املقبوض

 َّ                                    َّوهي مسألة هل الدين يمنع الزكاة أم ال؟                                  ومن كان عليه دين، بدأ بمسألة أخرى   :     يقول
                                                                                   ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فال زكاة عليـه فيـه، هـذه الـديون التـي   :    قال

ّ                                                                                                  ّعليك، الفقهاء يعربون عنها هبل متنع الزكاة أم ال؟ ملاذا قالوا هذه العبارة؟ نظروا لصورة واحدة فيام لو كـان 
ِصم من الوعاء الزكوي وهو النصاب َّ            َّ الدين إذا خ-       النصاب  َ َّ                               ِ َ ِ فإنه ينقص عن النصاب، الوعاء الزكوي إذا -َّ َ َّ ّ                                        ِ َ َّ ّ
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ّخصم منه الدين ينقص عن النصاب فعربوا هبذه املسألة، وإال فإن هلا صورة أخرى قد يكون الشخص عنده  ّ َّ                                                                                       ّ ّ َّ
ّ              ّإنـه يزكـي تـسعة   : َّ                              َّ عنده مئة ألف والدين ألـف فنقـول-ً                                 ً نحن قلنا كم النصاب ثالثة آالف مثال -        مئة ألف 

      معناه   :                                                          ومن عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فال زكاة عليه  : ً                         ًوتسعني، إذا معنى كالم املصنف
ِأن الوعاء الزكوي  َ َّ                 ِ َ ِ سأذكر الوعاء الزكوي بعد ما أذكر بعد قليل زكـاة العـروض؛ سـأذكر لكـم قاعـدة يف -َّ َ َّ                                                                         ِ َ َّ

ًضبط الوعاء الزكوي سهلة جدا  ِ َ َّ                           ً ِ َ َّد أن تأيت بالوعاء الزكوي الذي عندك أنقص منه الـدين الـذي   بع  :       يقول–َّ ِ َ َّ                                                      َّ ِ َ َّ
ّعليك؛ واملجموع إن كان أقل من النصاب فال زكاة، وإن كان أكثر من النصاب فزكي الباقي الذي طلع لك  ّ                                                                                           ّ ّ

ًبعد خصم الدين الذي عليك، واضحة املسألة، طبعا املصنف هنا يرى  َّ                                                          ً                               وهذا رأي كثري من املتـأخرين مـن -َّ
ً أن كل دين عىل الشخص سواء كان حاال أو مـؤجال ختـصمه مـن الوعـاء الزكـوي، طبعـا -          احلنابلة      فقهاء ِّ َ َّ ّ ٍ                                                                     ً ِّ َ َّ ّ ٍ

ّال، يرى أن فقط الدين احلال تنظـر احلـال عليـك يف هـذا   :       يقول–                     فتوى الشيخ ابن باز -              بعض أهل العلم  ّ َّ                                              ّ ّ َّ
       وهـذا -               يش عـىل كـالم املـصنف                                                              الشهر وهو شهر الزكاة فهو الذي ختصمه، وهذه مسألة خالفية، ولكن نم

ّ                                   ّ وهو قول له حظ من النظر وليس باهلني، -ّ                                                     ّرأي عدد كبري جدا من أهل العلم وهو الذي مشى عليه املصنف 
ٍانتهينا من زكاة حكم الدين وسأرجع إىل هذا الباب بعد قليل ولباب زكاة األثامن بعـد قليـل يف ذكـر قاعـدة  َّ                                                                                             ٍ َّ

  .                        نضبط هبا هذه املسألة كاملة
                                                       ما املراد بالعروض؟ العروض هـي األشـياء املحـسوسة غـري األثـامن غـري   :               اب زكاة العروض ب  :     يقول

ً                                                                               ًالذهب والفضة وغري الرياالت والدوالرات واجلنيهات وغـري ذلـك مـن املـسميات، أي يشء لـيس ثمنـا 
ّ فإنه يسمى عروض، هذه العروض قبل أن نبدأ بكـ-ً                              ً طبعا غري سائمة األنعام والزروع -ّ           ّيسمى عروضا  ّ                                          ّ    الم ّ

ًاملصنف تنقسم إىل قسمني وجيب ان نعرف هذين القسمني ألهنام مهامن جدا ألننا إذا فهمنا هـذين القـسمني  ّ                                                                                    ً ّ
                                        أن تكون العروض عروض قنيـة وهـو األصـل انتبـه   :                                              عرفنا أول مجلة وانتهت عندنا املشكلة، القسم األول

ٍ                           ٍلغة سهلة ثـم نأخـذها بالـضابط ٍ                                  ٍأن تكون العروض عروض جتارة، نأخذها ب  :                         لكلمة األصل، والقسم الثاين
                                                                        القنية هي التي يقتنيها أو يستخدمها أو يستغلها، وعـروض التجـارة التـي أخـذها   :                    الرشعي هلا، بلغة سهلة

ٌ                                                                                             ٌومتلكها ليبيعها، ألجل أن يبيعها ليس له غرض من متلكها إال بيعها، ما هلا قـصد إال ليبيعهـا فقـط، ال يريـد 
                                                               التأجري ال يريد أن جيعلها مصنع يستخدمها يف الصناعة أو نحو ذلك، ال                              السكنى ال يريد االستخدام ال يريد
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                                                                                        يريد إال أن يبيعها؛ هذه تسمى عروض جتارة، التجارة جتب يف عروض التجارة دون عـروض القنيـة، انتبـه 
  ّ                                                                                       ّهلذه املسألة ألنه يف كذا مرة حيدث إشكال يف الفهم عىل اإلخوان، كيف نستطيع أن نفرق بني عروض القنيـة

                                                                                           وعروض التجارة؟ لو سألتني اآلن مل تبغي هذا الكتاب؟ أقول لك أريد أن أضعه يف البيت، بعد قليـل يـأيت 
                                                                                           واحد ويسألني هل تبيع الكتاب؟ أجيبه نعم أبيع، يأتيني سعر مخسة ريـال ال مل يعجبنـي الـسعر وأخليـه يف 

ّالبيت، يف اليوم الواحد السلعة الواحدة مرة أبيع مرة ال أبيع أليس ّ                                                             ّ ّ                               ّ كذلك؟ جرب أي سلعة عندك سـيارتك ّ
َّال؛ احلمد هللا انتهى، أحيانا النية ترتدد يف اليشء الواحـد عـدة   :                         أريد أن أبيعها غدا؛ تقول  :                يوم تكرهها تقول ِّ ً                                                     َّ ِّ ً

ً              ًسهل جدا؛ األصل   : ّ                                                                   ّمرات فكيف تستطيع أن تفرق بني كوهنا عروض جتارة وبني كوهنا عروض قنية؟ يقول
ّ كل يشء يتملكه الشخص هو عروض قنية إال إذا وجد نيـة التجـارة وعملهـا؛ ّ                      ّ أهنا عروض قنية، األصل أن ّ                                                                ّ ّ

ّ                                         ّ وعملها ، ال بد نية التجارة وعملهـا، مـا هـي -           هذه مهمة -ّ                                           ّفقط، ال بد أن توجد نية التجارة وعملها الواو 
ّ            ّأن يكون نية   :           احلالة األوىل  :                      عمل التجارة هلا حالتان  : ّ                                               ّنية التجارة؟ اشرتي ألبيع، ما هو عمل التجارة؟ نقول

ّالتجارة للكتاب مثال موجودة عند بدء التملك، إذا كانت نية التجارة  ً                                                               ّ                  موجـودة عنـد بـدء -             للكتاب مثال –ً
ّ                                                                                          ّالتملك؛ فإن طريقة التملك هي عمله، يعني إذا كان سبب امللك هو البيع والرشاء؛ فـاآلن وجـد األمـران، 

َّالنية ألن وقت ما متلكت البيت؛ الكتاب كنت ناو ِّ                                          َّ َّيا بيعه، النية موجودة، سـبب متلكـي مـا هـو؟ هـو البيـع ِّ ِّ ً                                                َّ ِّ ً
ً                                                                                         ًوالرشاء يعني التجارة، إذا فيه الزكاة فهو عروض جتارة، عكسه؛ الذي كـان وقـت التملـك كـان ينـوي بـه 

                        ، جـاءه بمـرياث مـن أبيـه أو -      أرض –ّ                                                             ّالتجارة لكنه مل يتملكه بتجارة؛ جاءه هببة، جاءه بمنحة من الدولـة 
ً                                                ً حتـى تكـون جتـارة ال بـد أن يكـون مـن النـوع الثـاين، إذا -              النوع الثـاين -            ه عروض قنية               أخيه، هذا نسمي

َّأن تكون النية موجودة عند أول التملـك،   : ّ                                                        ّالعروض إذا وجدت فيها نية التجارة فلها حالتان، احلالة األوىل ِّ                                     َّ ِّ
َّإذا كانت النية موجودة عند ابتدا  :                                    أول ما أمتلك وأنا ناوي بيعها فيقولون ِّ                               َّ                            ء التملك فـال بـد أن يكـون سـبب ِّ

ً                                                                                            ًالتملك جتارة حمضة؛ لكي خيرجوا غري املحضة وهو مهر املرأة إذا كان مهرها عروضا فال زكاة فيه، وإذا كـان 
                                            يعني تعجب هؤالء املذاهب املتبوعـة األربعـة مـذهب -ِّ                                 ِّ كل كلمة عند الفقهاء موزونة باملل -ٍ        ٍعوض خلع 

                                                            أمحد الكتاب الواحد تتابع عليه ألوف؛ ليس ألوف بل ألـوف األذكيـاء                                 أيب حنيفة النعامن ومالك والشافعي و
ً                     ً إذا هـذه احلالـة األوىل، -                قلتـه قبـل قليـل –ّ                                                      ّيف تقييده ونظره، ولذلك ملا قلنا جتارة حمضة لكي نخرج أمرين 
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 ٢٩٣

      يـد أن                          فالكتاب أول ما متلكته أر–                 ليس عند التملك -ّ                                 ّأن تكون نية التجارة عرضت بعد ذلك   :              احلالة الثانية
َّأضعه عندي يف البيت أقرأه، السيارة سوف استخدمها، عرضـت النيـة بعـد التملـك، فيقولـون ِّ                                                                             َّ        ال يكـون   : ِّ

      واهللا -           كالـسيارة -                وقت متلكي للعـروض   :                                                     عروض جتارة إال إذا وجد عمل التجارة وهو هنا السوم، يعني
َّن النية هنا فقط كافية تلغي الزكاة، بعد ً                                                             ًناوي استخدمها إذا انتهى، مع أين متلكتها بسبب التجارة ال الزكاة أل ِّ ّ                                       َّ ِّ ّ

َّسوف أبيع تصبح عروض جتارة؛ وجدت النية لكن هل وجد العمل؟ مل يوجد عمـل، مـع أنـه   :          أسبوع قلت ِّ                                                                         َّ ِّ
ّالنية طارئة ال بد أن يأيت معه السوم، ولذلك أنا كل يوم سـياريت إذا خربـت عـيل أريـد أن   :             متلكت، يقولون َّ ِّ                                                                              ّ َّ ِّ

                                                              ارة ال، حتي أذهب وأضعها يف معرض الـسيارات كـم تـسوي الـسيارة يـا ابـن                     أبيع؛ هل تصبح عروض جت
                                                                                              احلالل؟ هنا يبدأ احلول هلا، الصعوبة كلها يف معنى عمل التجارة، ما معنى عمل التجارة؟ عمل التجارة إمـا 

َّإذا كانت النية موجودة عند أول التملك فهو أن تكون جتارة حمضة يف البيع والرشاء ونحـوه واإلجـ ِّ                                                                                   َّ          ارة، وإن ِّ
ًكانت النية طارئة بعد التملك فإن عمل التجارة هو السوم أو عرض السلعة للبيع فقط، إذا عرفنـا عـروض  ّ َّ ِّ                                                                                             ً ّ َّ ِّ
ًالتجارة، عروض القنية كل يشء نويت استخدامه فال زكاة فيه، جمرد النية تكفي، أنا عندي حمـل أبيـع مـثال  َّ ِّ ّ                                                                                           ً َّ ِّ ّ

ّه أهيل يف البيت، إذا جمرد نيتـي أن هـذا سـآخذه للبيـت                                             كاسات ففيها الزكاة، واهللا هذه الكأس آخذه وأعطي ً                                               ّ ً
ّخالص إذا هذا أصبح قنية ألين نويت، طبعا نية جازمة ال تقل يل تردد، ألن الرتدد كمن ال نيـة لـه فيبقـى يف  ّّ ً ً                                                                                          ّ ّّ ً ً
ً                                                                              ًاألصل وهكذا، أرضب مثاال برسعة يف عروض التجارة لكي نرجع لكالم املصنف، بعـض النـاس عنـدها 

                          األرض كيف اكتـسبتها بملـك أم   :       أول يشء  :                                          فيها زكاة وال ما فيها زكاة؟ باختصار نقولً              ً أرض ويسأل دائام
  :                     واهللا نويـت بيعهـا، نقـول  :                                          بملك، وقت ملكك لألرض ماذا كنت تنوي؟ إن قال  :                     هببة أم بمرياث؟ إن قال

َفيها الزكاة إذا كل سنة، إن قال َ ً                              َ َ ً                    ً أو جعلهـا اسـرتاحة أو ً                                            ً واهللا نويت السكن فيها أو تأجريها أو جعلها مصنعا  : ً
ً                                ًوقت الرشاء مل أكـن ناويـا الزكـاة أو   :      قالوا  :                                             ؛ فال زكاة فيه، هذه احلالة األوىل، احلالة الثانية  ..ً             ًصدقة أو أو أو

                                  ال تكون عروض جتـارة إال إذا سـمتها، هـل   :                                       بغري سبب التجارة؛ جاءتني بمرياث، فنقول      جاءتني    إهنا   :    قال
ً                                               ًبدأ فيها احلول وإال فال، سهلة جدا لكن ربام مـع كثـرة   :             نعم؛ فنقول :                             عرضتها عىل مكتب عقاري؟ فإن قال

  .                                                                                        الضامئر يكون فيها إشكال، ولذلك ال بد تراجعوهنا يعني ال تكتفي اآلن وانتهى، ال بد من أن تراجعوهنا
  -  ل                     هذه قلناها قبل قلي-                                ال زكاة فيها حتى ينوي هبا التجارة   :                                 نرجع لكالم املصنف رمحه اهللا تعاىل يقول
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                    أنه ال زكاة يف عـروض -                   مفهومة هذه اجلملة -                                                كيف نستطيع أن نفرق بني عروض التجارة وعروض القنية 
ّ                                                                                             ّالقنية، فال زكاة إال أن تكون هناك عروض جتارة، فإن كانت النية موجودة من أول التملك فال بد أن يكـون 

                              د التملك فال بد أن يـصاحبها عمـل ّ                                                            ّسبب التملك جتارة أو معاوضة حمضة، وإن كانت نية التجارة طارئة بع
  .                             ولو مل تأيت بالسعر الذي تريده-            ولو مل تبع -                                 التجارة وهو السوم أو العرض للبيع 

ّوهي نصاب، إذا ال بد يف عروض التجـارة أن تكـون نـصابا، ولـنعلم أن عـروض التجـارة هـي   :    قال ً ً                                                                           ّ ً ً
ّالوحيدة التي تقوم جيب أن تقوم، فإذا جاء وقت الزكاة جيب أ ُّ َُ                                                      ّ ُّ ّ                                         ّن تقوم بسعر الذهب أو الفضة أو النقد الـذي َُ

                                                                                    إنه يقوم مقام الذهب أو الفضة، فـإن كـان قيمتهـا قيمـة النـصاب وقلنـا قيمـة النـصاب ثالثـة آالف   :     قلنا
  .                                                                                     وسبعامئة ومخسني، فإذا كانت قيمة العروض التجارية التي متلكها هبذه القيمة فتجب الزكاة وإال فال

ّثم يقومه فإذا بلغ أقل  :    قال ّ                      ّ                                                             نصاب من ذهب أو فضة، هـذا الـذي قلنـاه قبـل قليـل ننظـر األقـل وهـو ّ
ّاألحوط حلقك أنت مع اهللا عز وجل واألحوط حلق الفقراء، فننظر األقل من نصاب الذهب والفـضة وهـو  ّ ّ ّ                                                                                  ّ ّ ّ ّ

  .                                            ثالثة آالف وسبعامئة ومخسني عىل حسب حسابنا قبل قليل
  :              تفيد منها حكامنً                                            ًأخرج الزكاة من قيمها، هذه اجلملة مهمة جدا سنس  :    قال

ّإن عروض التجارة تقوم يف وقت وجوب الزكاة، عروض التجـارة تقـوم؛ مـا   :          أننا نقول  :          احلكم األول ّ ُ ّ                                                              ّ ّ ُ ّ
ّتقدر تقيم تقدر قيمتها، يعني أنا عنـدي جتـاريت يف املـواد الغذائيـة متـى أقـوم عـروض   : ّ               ّمعنى تقوم؟ يعني ّّ ُ ُ ّ ُ                                                                         ّ ّّ ُ ُ ّ ُ

ّرم، يـوم واحـد حمـرم أدخـل املحـل وأقومهـا وأرى ُ                                             ُالتجارة؟ يف وقت وجوب الزكاة، لنقول يوم واحد حمـ ّ ُّ                                        ّ ّ ُّ
ً                                        ً، إذا تقوم متى؟ إذا جاء وقت الوجوب فإنـه -                               سأذكر طريقة تقييمها بعد قليل -                        البضائع كم تساوي قيمتها 

             وقت الزكاة -ّ                                                                                 ّيقومها يف هذا اليوم، هذا الذي أريده، نأخذ من هذه اجلملة أن التقويم يكون وقت الوجوب 
                                      ، الصحابة األقرب أهنم كانوا خيرجـون زكـاهتم -            خيتلف يومه –                      ة حمرم كل واحد له يومه              واحد حمرم مخس-

ًيف املحرم طبعا خفية، خفي وقت الصحابة، يقول عثامن ريض اهللا عنه كام يف املوطـأ بإسـناد صـحيح ّ                                                                              ً ّ    ّأهيـا    ( :ّ
ّاملسلمون؛ إن هذا الشهر شهر زكاتكم فأدوا ما عليكم من الديون ّ                                                         ّ                       سألة التي ذكرناها قبل                هذا يدل عىل امل)١( )ّ

                                                
  ).٧٨٩(اإلرواء ). ٢٥٣/١(املوطأ . صحيح )١(

هذا شهر زكاتكم :  املحرمقال يف(:  هذا األثر عن عثامن بلفظيأورد الرافع): تنبيه ثان(): (٣٤٢/٣(قال الشيخ األلباين رمحه اهللا يف اإلرواء 
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                     نقل عن بعـض الـسلف أهنـم   : َّ                                                                َّقليل يف قضية الدين الذي عليك أنه خيصم من وعاء الزكاة، يقول ابن رجب
ٌ                                                                                      ٌلقد فاتنا علم كثري حينام خفي علينا الشهر الذي كان الصحابة خيرجون فيه زكاة أمواهلم، واختلـف   :       يقولون

ّإنه حمرم،  : ّ            ّإنه رجب وقيل  :    قيل  :        عىل قولني ّ        ّ ً فرجح مجاعة أنه حمرم كالقايض أبو يعىل وغـريه، بنـاء عـىل آثـار ّ ّ ّ ّ                                                     ً ّ ّ ّ
                            أن التقويم يكون يوم الوجـوب،   :          احلكم األول  : ً                                                   ًطويلة يف ذلك، إذا نرجع جلملتنا التي استفدنا منها حكامن

ًيكون التقويم بسعر يومهـا مجلـة   : ّ                      ّكيف يكون التقويم؟ يقول ّ                            ً                      أنـا عنـدي عـرش قطـع أو -             لـيس بـاملفرق -ّ
          ريـال لـو   ١٠                                                                                 ين قطعة أو مئة قطعة ال يمكن أن تباع بيوم واحد بالسعر الذي أريده، أنا أريـد بالقطعـة   عرش

ّ                                                                                      ّقومتهم هبذا السعر يمكن جتد عندي سنتني ما أبيع هبذا السعر، لكن لو تأيت اآلن بشخص وقـل لـه اشـرتي 
ً يعني سعرا كامال -ً                         ًمني هذه العرشين مجلة واحدة  ً                ً                                ويم يكون بسعر اجلملة يف احلقيقة مل                     هذه املسألة أن التق-ً

ّيتطرق له الفقهاء وإنام يذكرون التقويم، إنام ذكره قليل من الفقهاء ومـنهم ابـن رشـد فقـد نـص عـىل هـذه  ُ                                                                                           ّ ُ
ًاملسألة ويف احلقيقة أن أصول غريه من الفقهـاء ال تعارضـه وإنـام املقـصود أن تكـون باجلملـة، طبعـا جتـارة  ّ                                                                                       ً ّ

ّ جتارتنا اآلن التي تكون شيئا كثريا ولذلك كانوا يغضون الطرف عن طريقـة                           األوائل ما هي؟ ليس هناك مثل ّ                                                                 ّ ّ
ًإن طريقة التقويم تكون بسعر اجلملة ال بسعر املفرق، سعر املفرق صعب جدا، انتهينا   :                   التقويم، ولكن نقول ّّ ُّ ُ                                                                          ً ّّ ُّ ُ

   .                                         اآلن من مسألتني وقت التقويم وكيفية التقويم
ّ                                            ّاخرج الزكـاة مـن قيمتهـا؛ أنـه ال جيـوز إخـراج زكـاة   :         ملة قوله                                    املسألة الثانية التي نأخذها من هذه اجل

َعروض التجارة إال نقدا، ال جيوز إخراجها بغري النقد، هبيمة األنعام بم خترجها  ً                                                                    َ   ؟ -                    سائمة هبيمـة االنعـام –ً
                                                                                                                                                              

وفاته التنبيه أنه ليس  ." عنه عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عثامن بهيوالشافع,  املوطأ ك يفومال" :"التلخيص"  فقال احلافظ يف،)...
  )). املحرميف(فيه 
 قال أبو ،أراه يعني شهر رمضان: - بن سعد؛ راوي احلديث – قال إبراهيم(وفيه ) ١٢٤٧(واحلديث رواه أبو عبيد يف كتابه األموال : قلت
  ).مَّ  رَ  حُ                                                      وال أدري عن من هو أن هذا الشهر الذي أراده عثامن هو امل؛ األثروقد جاءنا يف بعض: عبيد

 ؛وأما الزكاة فقد اعتاد أهل هذه البالد إخراج الزكاة يف شهر رجب): (١٢٠ص) (لطائف املعارف(وقال احلافظ ابن رجب رمحه اهللا يف كتابه 
 فمن ؛إن هذا شهر زكاتكم(: روي عن عثامن أنه خطب الناس عىل املنرب فقال ولكن ، عن أحد من السلفَ  فِ  رُ       ة وال عّ  نُّ                  وال أصل لذلك يف الس

َ   يسُ    م نَ              رجون فيه زكاهتُ                          إن ذلك الشهر الذي كانوا خي:  وقد قيل، خرجه مالك يف املوطأ)كان عليه دين فليؤد دينه وليزك ما بقي :  وقيل،فَ  رْ  عُ       ومل يِ
 بل كان شهر : وقيل،مَّ  رَ  ُح                  ه ألخذ الزكاة يف املَ    عاتُ                                 من أصحابنا وغريهم أن اإلمام يبعث س وقد ذكر الفقهاء ،بل كان شهر املحرم ألنه رأس احلول
 ).رمضان لفضله وفضل الصدقة فيه
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                                                                                      منها، اخلارج من األرض خترجه منها، الذهب والفضة خترجه منها وجيوز أن خترجه من قيمته مـن ذهـب أو 
                                                                    الذي عنده حيل جيوز أن خيرجه رياالت، أما عروض التجارة فال جيوز أن خترجهـا إال   :                 أو نقد، لذا قلنا    فضة 

                         عندي أربعون ألف كأس أريد   : ّ                                                            ّمن القيمة فقط، لو أن شخصا عنده مصنع كاسات أو معرض كاسات فقال
       ال جيـوز،   :     نقول            هل جيوز ذلك؟   :                                                          أن أخرج زكاهتا، ربع العرش كم؟ ألف كأس سأتصدق بألف كأس، يقول

                                                                                          عندي بطاطني جتاريت بالبطاطني يريد أن خيرج للفقراء بطانيـات ال جيـوز، جتارتـه بـاملواد الغذائيـة يريـد أن 
ّ                ّإن الزكـاة جيـب أن    : (ً                                                ًال جيوز، جيب أن تكون زكاته نقدا، ولذلك يقـول الفقهـاء  :                       خيرجها مواد غذائية نقول
ّتسلم للفقري كام وجبت ُ                  ّ ّ                                                    ّ زكاة نقد فيعطيها للفقري طعام؛ ال جيوز، األصل أنه ال جيوز                   كثري من اإلخوان عنده  ) ُ

                                                                                         جيب أن تعطيها للفقري إال نقدا إال أن يكون الفقري أخرقا ال يعرف يترصف، لذلك أنا أعرف من النـاس مـن 
َوجـد هـذا وأنـا   )    حايش (             أنا ال آكل حلم   :      فيقول  )    حايش (ً                                       ًفعل هذا اليشء فأعطى الفقري حلام فاشرتى له حلم ِ ُ             َ ِ ُ

ّت عليه، لذلك أنت أعطي الفقري نقدا إال أن يكـون أخرقـا تعـرف أنـه ربـام يـستخدمه لـيشء حمـرم    وقف ّ ً                                                                               ّ ّ ً–  
ّ غري ذلك فتقوم بإعطائه من باب اخلروج عن األصـل حلاجـة وإال إن األصـل أن الفقـري -            خمدرات؛ دخان  ّ                                                                     ّ ّ

ًيعطى نقدا وال تشرتي له هبا شيئا حتى لو كانت من عروض التجارة ً                                                        ً ً.  
                                                                      وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمهام إىل قيمة العروض يف تكميـل النـصاب، هـذه مـسألة   :           يقول الشيخ

ِإن الوعاء الزكوي   :                             مهمة سأرجع هلا بعد قليل، يقول َ َّ ّ                 ِ َ َّ                ال ننظر لعروض -                                يعني املبلغ الذي جتب فيه الزكاة -ّ
ّالتجارة وحدها وال ننظر للنقد وحده بل نضمهام معا وذلك أن املسلم له ذمة واحدة ف ّ ً                                                                          ّ ّ ُ                  ُأمالكه خيرج زكاهتا يف ً

             ال يـصح، جيـب أن   :                                       أحسب فلويس باحلال وأحسب جتـاريت باحلـال، نقـول  :                         يوم واحد، بعض الناس يقول
ًتضم االثنني معا وتكون زكاهتام معا ً                              ً ً.  

ّ                       ّلكم العكس قبل قليل، إن   :                                                            وإن نوى يف عرض التجارة القنية فال زكاة فيه، رشحتها من قبل، قلت  :    قال
ّده عروض جتارة جمرد أن ينوي بدون عمل نية جازمة ال تردد فيها أنه سوف يـستخدم                  الشخص إذا كانت عن ً ّ                                                                       ّ ً ّ

ً                                                                                          ًهذا اليشء فال زكاة فيه، عندي معرض سيارات هذه السيارة أعجبتني سأجعلها يل يف البيـت إذا ال زكـاة يف 
  .                               هذه السيارة وما عداها عروض جتارة

ّ إن الشخص إذا كان عنده عروض قنية ثـم نـوى  :ّ                                        ّثم إن نوى به بعد ذلك استأنف له حوال، يقول  :    قال ّ                                        ّ ّ
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ّهبا التجارة فإنه يبدأ مرة ثانية، احلقيقة إن هذه اجلملة ناقصة فال بد أن نقول ّ ّ                                                                       ّ ّ ّ                            ّثم إذا نوى به بعد ذلك فال بـد   : ّ
                                                                                       معه من عمل التجارة، وهذا حكي اتفاق بني املذاهب األربعة ومل ينقل فيها خالف إال عن ابن عبـاس ريض 

َّ فقط، الذي يرى أن جمرد النية فقط هي التي تنقل عروض القنية إىل عروض التجارة وما عدا ذلـك        اهللا عنهام ِّ ّ                                                                                     َّ ِّ ّ
َّفاجلمهور من الصحابة ومن بعدهم وهو قول املذاهب األربعة مجيعا أنه ال بد مع النية من عمل والعمل هو  ِّ ّ ّ ً                                                                                           َّ ِّ ّ ّ ً

ً                               ًالفطر سأذكر قاعـدة سـهلة جـدا كيـف                                                            السوم أو عرضها للبيع، قبل أن ننتقل للباب األخري وهو باب زكاة 
                                                                                  خترج زكاة مالك بحيث أنك تستطيع أن خترج زكاة مالك يف مخس دقائق أو عرش عىل حـسب كثـرة مالـك؟ 
ّقبل أن نبدأ ال بد أن نحدد يوما من السنة مثال واحد حمرم؛ طبعا الصحابة رضوان اهللا علـيهم كـاوا جيعلـون  ًُّ َّ ً                                                                                            ّ ًُّ َّ ً

                                                     ثبت عن عبد الـرزاق يف املـصنف بإسـناد صـحيح عـن حممـد بـن شـهاب ً                            ًيوما خيرجون فيه زكاة أمواهلم، 
ّإن الصحابة كانوا جيعلون هلم يوما خيرجون فيه زكاة ماهلم كله؛ الطريق   : ّ              ّالزهري أنه قال ً ّ                                                               ّ ً   )              مجلة غري مفهومة (ّ

ّوالبعيد كله، اجلمهور يرون أن هذا عىل سبيل االستحباب واحلنفية يرون أنه عىل سبيل الوجوب، ألن  ّّ ّ                                                                                     ّ ّّ     هـذه ّ
                                                                   دعنا نجعله يف األخري ونتكلم عن قضية الراتب واملال املستفاد يف األخري لكـي -                        املسألة سألني عنها الشيخ 
َّ ، إذا أول يشء نفعله أن نجعل لنا يوما يف السنة، هـذا اليـوم قـد يكـون عـىل سـبيل -                  ال نقطع حبل أفكارنا ُّ ً ً                                                                        َّ ُّ ً ً

                                        فيه ثالثة آالف ريال؛ نـزل فيـه راتـب لـك؛ هـذا ً                                                ًالوجوب وهو أول يوم متلكت فيه نصابا، أول يوم متلكت 
ّ          ّ فـإن غالـب -                                تقريبا باختالف الدوائر احلكومية -                                               يعترب يوم حولك، باعتبار الرواتب عندنا مخسة وعرشين 

                                                                            أربعة وعرشين أو مخسة وعرشين، أول يوم استلمت فيه الراتب ففيه الزكاة، إذا جاء من   )              مجلة غري مفهومة (
َّالسنة التي بعدها ائت بورقة واكتب عليها  واحد اثنان ثالثة أربعة ثم يـساوي ّ                   ّمقابل يوم واحد حمرم  ُ                                                                       َّ      كلمـة  (ُ

ٍواحد هي زكاة األثامن، واحد جيمع كل نقد عندك ويدخل يف النقد الذهب   :                 نبدأ بواحد فنقول  )          غري مفهومة ّ                                                             ٍ ّ
ًوالفضة التي متلكها التي جعلتها قنية غري احليل املستعمل فإنـه ال زكـاة فيـه، إذا ّ                                                                       ً                         الوعـاء األول مـن الوعـاء ّ

ّالزكوي هو كل نقد عندك، إذا جاء يوم واحد حمرم ابحث عن الفلوس التي عندك يف البنك والفلوس التـي  ٍ ّ ِ َ َّ                                                                                          ّ ٍ ّ ِ َ َّ
ٍحتت املخدة وحتت البالطة حتى الريال الواحد احسبه؛ احسب كل نقد عندك هذا واحد نضعه، رقم اثنـان ّ                                                                                      ٍ ّ :  

ٍانظر كل عروض جتارة عندك فأخرجها بقيمت ّ                                    ٍ ً                                                       ًها اليوم، إذا األمر األول هو زكاة األثامن والثاين زكاة عـروض ّ
                                    عندك حمالت، سيارات للبيع وليس للتـأجري،   : ّ                                                   ّالتجارة، يف يوم واحد حمرم انظر عروض التجارة التي عندك
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ّ                                                                                         ّعندك بيوت وأسهم للبيع وليس لالستثامر، انظر كم قيمتها عند واحد حمرم بسعر اجلملة، األسهم بمتوسط 
ً يف ذلك اليوم، إذا عرفنا عروض التجارة وامجعها إليها، كم نقدك مثال عرشين ألف ريال والعـروض      السعر ً                                                                                     ً ً

ّ                                  ّانظر كل دين لك عىل غـريك بـرشط أن يكـون   :                                                      التجارية قيمتها مثال ثالثني ألف ريال، الوعاء الثالث نقول
ّعىل غري معرس أو جاحد بغري بينة أو مماطل عىل الصحيح  ٍ ٍ                                             ّ ٍ            أو مماطـل، -                   رها هنا وذكرها غريه              املؤلف مل يذك-ٍ

َّ                                                                                       َّهؤالء الثالثة ال حتسب الدين الذي لك عليهم ومن عداهم احسبه وامجعه إليه، كم الـديون التـي لـك عـىل 
ً                                                                                    ًالناس مثال ثالثة آالف ريال وهناك ألفان عىل واحد معرس ال حتسبها فقط ثالثة آالف ريال، طيـب عـرشون 

  : ُ                                                           ُثة ومخسون ريال، نأيت للوعاء الرابع انظر الديون التـي عليـك قلنـا                              وثالثون وثالثة آالف كم املجموع؟ ثال
ّ                                                              ّكل الديون التي عليك هذا املذهب وهو قول عدد من أهل العلم، ومنهم   :                             إن فيها مدرستني، منهم من يقول

ّ                                                                                  ّالديون احلالة التي عليك هذا الذي يقوله ابن باز وهـي روايـة يف املـذهب، يعنـي تنظـر الـديون   :        من يقول
ّ                                                                                           ّلواجبة عليك يف هذا شهر حمرم هذا القول الثاين، مها قوالن، املسألة سهلة واألمر واسع، عىل القـول الثـاين  ا

                                                                                             تنظر فواتري الكهرباء التي عليك مل تسددها، وفواتري اهلاتف التي مل تسددها، وإجار البيت الـذي عليـك ومل 
                                كن التي وجبت ومل تسددها، كم حـساب ً                                                   ًتسدده، رسوم مدارس األوالد مثال ووجبت وليس التي ستأيت ول

ّالبقالة جتمع هذه األشياء كلها، كل دين حال عليك  ّ ّ                                             ّ ّ                                             أما القسائم فهي غرامـات هـي عقوبـة ليـست ديـن، –ّ
ً إذا امجعهـا واجعلهـا بـالنقص، إذا -                                                         الديون حقوق آدميني والغرامات مثل مصادرة لـذلك تـسقط بالوفـاة  ً                               ً ً

ًلنقل إن الديون التي عليك بلغت تـسعة آالف ريـال مـثال، لنجمـع                                     الوعاء الرابع يكون بالسالب بالناقص،  ّ                                                       ً ّ
                                                                       عرشين وثالثني زائد ثالثة ناقص تسعة واملجموع أربعة وأربعني، املجموع الناتج هـذا   :                  األموال التي عندنا
                                              عملية حسابية واحدة، هذه هي الزكاة، كم زكاتـك –                                أو ربع العرش؛ اثنان ونصف باملئة –              قسمه عىل أربعني 

ً                                                                                      ًن؟ إذا ال تفصل ذمتك يف عروض التجارة عن ذمتك يف النقد، هذه هي الطريقة السهلة، تقول من أيـن    تكو
ّثبت يف كتاب األموال أليب عبيد؛ القاسم بن سالم أن ميمـون بـن مهـران ريض اهللا عنـه   :              جئت هبذه؟ أقول ّ                                                                     ّ ّ

ّ                         ّدك من عروض ثم انظر ما لك ّ                                                 ّإذا جاء يوم زكاتك فانظر ما عندك من نقد وقوم ما عن  :                   وهو من التابعني قال
ّمن ديون عىل غريك ثم أزل منها ما عليك من ديون ثم أخرج ربع العرش ّ                                                           ّ   ، -                      نفـس الكـالم الـذي قلتـه -  )١(ّ

                                                
 .بنحوه) ١٢٤٨(كتاب األموال أليب عبيد  )١(
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ّ                                                                                        ّهذه طريقة العلامء منذ القدم كام ثبت ذلك كام قلت لكم عـن التـابعني، هـذا كـالم الفقهـاء ولكـن فـصلوه 
 .                                        وميمون كالم السلف كان قليل ونحن كالمنا كثري

                                                                                باب زكاة الفطر؛ بدأ الفقهاء يذكرون بعد ذكرهم لزكاة املال يذكرون بعـدها زكـاة البـدن   :           يقول الشيخ
  .                               إن البدن له زكاة وهي زكاة الفطر  :            ولذا يقولون

ًوهي واجبة عىل كل مسلم، ملك فضال عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه صاعا، هذه املسألة   :    قال ٍ ٌّ                                                                                   ً ٍ ٌّ
  -                               يعني إذا غربـت شـمس ليلـة العيـد -                                        وقت الوجوب، الوجوب يبدأ من ليلة العيد ّ           ّكل من كان يف  :     يقول

ً                                                                                          ًفمن كان يملك ذلك اليوم صاعا فأكثر فاضلة عن حاجته وحاجة أهل بيته فإنه جيـب عليـه أن يـؤدي زكـاة 
    وتـه         فضل عـن ق  :       قوله–                                              هذه اجلملة انظر سأعطيك كلمة قاهلا بعض الفقهاء -                          الفطر، ألهنا متعلقة بالطعام 

ّإن ظـاهر هـذه اجلملـة أنـه إذا   : ً                                                               ًوقوت عياله ليلة العيد ويومه صاعا أخذ منها صاحب تصحيح الفروع قال ّ                          ّ ّ
ّفضل عنده أقل من صاع فإنه ال خيرجه ألنه اشرتط صاعا واحدا، واملتأخرون أنه لو فضل عنده أقل  ََّ ُ ََ ً ً َّ ّ ّ ٍ                                                                                   ّ ََّ ُ ََ ً ً َّ ّ ّ       وهـو –ٍ

ّ أقل من صاع لزمه ألنه من عجز عن البعض و–      املذهب  ٍ                                      ّ َجب عليـه إخـراج مـا قـدر عليـه وإن عجـز عـن ٍ َ                                     َ َ
          ليـرت مـاء  ٣ً                                              ًصاعا، األمر األول انتهينا منه عرفنا مـا هـو الـصاع   :                                           الباقي، قبل أن أبدأ باجلملة الثانية هنا قال

ّ                                                                  ّيل كيلو، كذا افعلها يف بيتك واجلس مع أوالدك وخذ الصاع معهم فـإن يف ذلـك   :                      وانتهينا ال تذهب وتقول
ّإظهارا للسنة،  ُّ              ّ ّأحرض الطعام وضعه ثم كيله فإن فيه إظهار للسنة، مثل ما قالُّ ُّ ّّ                                                       ّ ُّ ّالنبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم   : ّّ ّ َّ                      ّ ّ َّ

  .       وهكذا)١(                   لفاطمة اشهدي ذبيحتك
ّنقدا، وكثري من أهل العلم يـرى أنـه ال جيـوز إخـراج   : ً              ًصاعا ومل يقولوا  :                               املسألة الثانية املهمة أهنم قالوا ً                                            ّ ً

                                                                  إخراج زكاة الفطر نقد هو احلنفية واختيار ابن تيمية وأما اجلمهور فريون                                 زكاة الفطر نقد، الذين يرون جواز 
ّأنه ال يصح، والصحيح هو قول اجلمهور، ما الدليل عىل ذلك؟ أن النبي صىل اهللا عليه وسلم يف حديث ابن  ّ ّ َّ ّ ّ                                                                                        ّ ّ ّ َّ ّ ّ

ًفرض النبي صىل اهللا عليه وسلم زكاة الفطر صاعا  :                 عمر وأيب سعيد قال ّ ّ ّ َّ                                          ً ّ ّ ّ ً                ًا مـع وجـود النقـد             ، مل يذكر نقـد)٢(َّ
ّفأما أنا فال أزال أخرجها كام كنت أخرجها يف عهد النبي صىل اهللا عليه   :                               عندهم، هذا واحد، يقول أبو سعيد ّ َّ ُ ُ                                                             ّ ّ َّ ُ ُ

                                                
 ).٦٨٢٩ -٦٨٢٨(الضعيفة ). ٢٥٠٩(الطرباين يف األوسط . ضعيف )١(
 ).١٥١١(صحيح البخاري  )٢(
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ّوسلم، وإن أردت أن تعرف لو تأملـت يف حكمـة إخراجهـا طعامـا لوجـدت حكمـة عظيمـة جـدا، فـإن  ً ً ً ّ                                                                               ّ ً ً ً ّ
                                      حتاج للطعام، فإذا بحثت أنت يف وقـت وجـوب ّ                                              ّالشخص إذا بحث عن املحتاج؛ من أشد الناس حاجة؟ امل

                                                                                         الزكاة ليلة الفطر أو قبلها بيوم أو يومني تبحث عن فقري؛ ما تبحث عن فقري حمتـاج لثـوب وال تبحـث عـن 
ًفقري حمتاج لسكن، تبحث عن أشد الناس فقرا ومسكنة؛ الذي حيتاج إىل طعام، جيعلك تبحث وتبحث بيـت  ّ                                                                                     ً ّ

ً                                                         ً لطعام، قطعا متتحن نفسك أول يشء تكتسب معرفة البيـوت والنـاس،                            بيتني عرشين حتى جتد من هو حمتاج
ّثانيا ال حترم نفسك إذا رأيت املحتاج أن تعطيه من مالك ، ثم إذا علمت ذلك فـإن الرسـول صـىل اهللا عليـه  ّ ًّ                                                                                          ّ ّ ًّ

ّوسلم ملا حرض الصحابة معه خطبة العيد قال ّ                                     ّ ّ                                                 ّتصدقوا، أنت أمس وأول أمس تدور عىل الفقراء تبحث عن   : ّ
ُّد الناس مسكنة فعرفت بيوت الفقراء، فمن مقاصد الرشع العظام تفقـد املـرء جريانـه وأهلـه، لـو قلنـا  أش ّ                                                                                      ُّ ّ :  

                                                                                    نخرجها فلوس؛ سهلة نأتيك لعند بيتك نأخذ الفلوس لكـن طعـام تفـشل، لـو جربـت أن تبحـث الطعـام 
          يف ذاهتـا هـي ً                                        ًليس مستحقا حتى جتد صاحبها، إذا احلكمـة لـيس   : ّ                               ّللمستحق فإنك ستمر عىل بيوت وتقول

  ، -                                  وسنتكلم عليها يف اإلخـراج بعـد قليـل –                                                  طهرة ليست كذلك، هي طهر ملا يصاحبها من البحث والبذل 
ّإذا فال شك أن من مقاصد الرشع إخراجها طعام، نعم هو قول لبعض أهل العلم كاحلنفية وقـال بـه بعـض  ً                                                                                       ّ ً

ّأهل العلم جواز إخراجها نقد، لكن األوفق للسنة كام قال أبو سع ُّ                                                         ّ ُأما أنا فال أزال أخرجهـا   :             يد ريض اهللا عنهُّ ّ                       ُ ّ
ّكام كنت أخرجها يف عهد النبي صىل اهللا عليه وسلم ّ ّ َّ ُ                                         ّ ّ ّ َّ ُ.  

ّمن بر، والرب معروف هو حب   :                        صاع، عرفنا الصاع، قال–                        يعني مقدار زكاة الفطر -            وقدر الفطرة   :    قال ٍُّ                        ّ ٍُّ
ّالرب أو شعري، طبعا الرب يشمل اجلريش، اجلريش هذا بر ولكنه جمر ّ ًّ                                                      ّ ّ ًوش وليس دقيقا، فيجوز أن خترج صـاعا ًّ ًُ                                 ً ًُ

ّمن جريش فإنه يسمى بر، اجلريش بر لكنه طحن بطريقة مكرسة لكي يكون له طريقـة معينـة فهـو بـر فهـو  ّ ّ ٍّ ّ                                                                                       ّ ّ ّ ٍّ ّ
ّ                                                                                       ّداخل فيه، أو شعري والشعري معروف ومازال الناس يطبخونه اآلن، ولكن اآلن مـع كثـرة الـنعم بحمـد اهللا 

ً طعاما وإال قديم كان هو األرخـص فيأكلونـه رخـصا، قـالً                           ًيطبخونه تطببا ألهنم يرونه أصح ًّ                                               ً           أو شـعري أو   : ًّ
ُدقيقهام أو سويقيهام، الدقيق ما هو مطحون الرب إذا طحن أو الشعري، والسويق إذا محـص ثـم طحـن، يعنـي  ّ ّ ُ                                                                                        ُ ّ ّ ُ

                 أو مـن متـر، والتمـر   : ً                                                                      ًطبخ قليال ثم طجن فيكون طحنه بعد حتميصه، هذا الفرق بني الدقيق والسويق، قـال
ّمعروف، أو من زبيب وهو معروف أيضا وهو العنب إذا جفف، بقي أمر نسيه املصنف أو تعمد تركـه وهـو  ٌ ُ ً                                                                                        ّ ٌ ُ ً
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ّ والعلم عند اهللا عز وجل أظن ذلك-ّ                                             ّاألقط، والسبب يف ذلك أن املصنف مل يكن يعرفه يبدو  ّ ّ                             ّ ّ ّ           ّ، فإين وقفـت -ّ
ّعىل بعض املحشني من فقهاء الشافعية وأظنه البيجوري فجاء ذكر األ ّ ُ                                                         ّ ّ                        وأما األقـط فلـم نعرفـه مـن   :       قط قالُ

ّسنني، سألت أشياخي وكبار السن قالوا ِّ                                 ّ ّ                                ّوقد وجدت يف كتـب اللغـة والـرشوح أنـه   :                 ال نعرف األقط، قال  : ِّ
ّ                                                                                        ّمثل اجلبن فيبدو أن بعض البلدان ال يعرفون األقط، األقط موجود يف بالد العرب، هو لبن أو حليب جيفف 

            ال نعرفه بمـرص   : ً                                           ًيكون يابسا، ولذلك البيجوري الشافعي املرصي قالً                                ًبطريقة معينة وجيعل، لكن ليس جبنا 
ّوأظنه أنه مثل اجلبن أو سمعت أنه مثل اجلبن، فأظن أن املصنف ألنه دمشقي شامي ال يعرف األقط فلذلك  ّ ّ ّ ّّ ّ                                                                                        ّ ّ ّ ّ ّّ ّ

  .                                                                     حذفه أو ألنه غري موجودا، الدليل عىل ذلك حديث ابن عمر وأيب سعيد ريض اهللا عنهام
ّ                                                                         ّد هذه األمور الستة أخرج من قوت أي يشء كـان، هـذه املـسألة فيهـا فائـدتان مهمتـان،        فإن مل جي  :    قال

ُأنه ال جيوز إخراج غري هذه األمور الستة إال إذا عدمت، هذا قول الفقهاء وهذا الـذي مـشى   :             الفائدة األوىل ّ                                                                              ُ ّ
ّ                ّرز مـع وجـود الـرب،                                                                          عليه املصنف، نعم من أهل العلم من تساهل، وبناء عىل ذلك فال جيوز أن تنتقـل إىل األ

ُجيب أن خترج من الستة، وهذا هو مشهور املذهب، ولذلك يقول أبو سعيد فأما أنـا فـال أزال أخرجهـا كـام  ّ ّ ُ                                                                                        ُ ّ ّ ُ
ّكنت أخرجها يف عهد النبي صىل اهللا عليه وسلم، فال بد أن تكون هذا هو مشهور املذهب، يف رواية ثانية أنه  ّ ّ َّ ُ                                                                                            ّ ّ ّ َّ ُ

ُال يـصار إىل غريهـا كـاألرز والـدخن إال إذا عـدمت،   :          اء يقولون                            جيوز إخراجها مع وجودها، الفقه  :     يقول ُ                                         ُ ُ
ّ                     ّ وهـو أنـه جيـوز الـصريورة -                                                           وهو الذي يفتي به مشاخينا الشيخ عبد العزيز ابن باز واملـشايخ -            القول الثاين 

ً  ًا ُ                                                                                         ُلغريها برشط أن تكون أصلح للفقري، وأنا أقول لكم عن نفيس بالتجربة يف زكاة الفطر أنا ال أخـرج إال متـر
ّأو برا موافقة للسنة ووجدته أصلح للفقري من األرز، األرز كثري يفرحون بالرب أكثر، فلـذلك موافقـة للـسنة  ُّّ ّ ُّ ًّ ً ُ                                                                                             ّ ُّّ ّ ُّ ًّ ً ُ

ّاألفضل، أن األفضل أن تكون من هذه الستة التي جاءت يف حـديث الرسـول صـىل اهللا عليـه   :           ودعنا نقول ّ ّ                                                                        ّ ّ ّ
ً                                       ًسألة؛ ألنني ال أذكر خالفـا إال إذا كـان اخلـالف                     ذكرت لكم اخلالف يف امل-ّ                         ّوسلم وإن كان اجلمهور يقول 

َّ                                     َّولـذلك يقـول الـشيخ تقـي الـدين بـن النجـار   ) ّ                     ّإن ما عليه العمل يرجح (                  ألنه عندنا قاعدة -           عليه العمل 
            أي الفتـوى -ّ                                              ّومل أخرج عن ما ذكره املنقح إال ما كـان عليـه العمـل   :                             الفتوحي املرصي يف منتهى اإلرادات

  .-  د                    العامة عندنا يف البل
ُفإن مل جيد أخرج من قوته أي يشء كان صاعا، هذه اجلملة أخذ منها حكم وفهم منها بعض العلامء   :    قال ً                                                                                  ُ ً
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ًحكام؛ وهو أنه ال يشرتط فيام خيرج أن يكون قوتا ألنه قال ُ ُ ّ ً                                                ً ُ ُ ّ                                     أخرج من قوته؛ ال يشرتط أن يكـون مـن قـوت   : ً
ُبلده، خيرج أي قوت، مثال يف الرياض ليس من قوتنا الدخن بخ ً ُ                                                    ُ ً ً                                      ًالف مثال املنطقة اجلنوبية، املنطقـة اجلنوبيـة ُ

ُ                                    ُ، فهنا جيوز يل أن أخرج أي قـوت هـذا كـالم -                     منطقة جازان بالذات –ُ                            ُالدخن والذرة قوت أسايس عندهم 
ُال؛ ال بد إذا كان بدال أن خيرج من قـوت بلـده هـذا األمـر األول، األمـر   :                            املصنف، بينام املتأخرون يقولون ً                                                           ُ ً

ُ كالم املصنف هنا أنه ال يشرتط أن يكون مكيال حبا فيجوز أن خيرجه من غري احلـب ولـو ُ          ُأنه أخذ من  :      الثاين ً ّ ً                                                                       ُ ً ّ ً
ّحلام، ولذلك قال بعض املشايخ كام تعرفون وهو الشيخ حممـد بـن عثيمـني أنـه جيـوز إخـراج زكـاة الفطـر  ً                                                                                   ّ ً

                  دقيق فهي دقيـق بـر، ً                                                                         ًمعكرونة ألهنا ليست مكيال تباع بالكيس لكنه جيوز فريى أنه جيوز ذلك واهنا نلحقه بال
  .-ً                                 ً طبعا معكرونة يابسة وليست مطبوخة -

ُطبعا يف مسألة الدقيق والسويق ال خيرج صاع بر ويطحن دقيقه ً                                                    ُ ًال، جيب أن خيرج صاعا كـامال دقيقـا،   ! ً ًً                              ً ًً
ً                                                                                    ًما تأيت بصاع بر وتطحنه، صاع الرب إذا طحنته سيصبح نصف صاع دقيق، فلـذلك تـذهب وتـشرتي دقيقـا 

  .          بمقدار صاع
ّ   ّإن   :                                                                                     ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيـد إذا ملـك مـا يـؤدي عنـه، يقـول :   قال

                    من لزمته فطرة نفـسه،   :                                                                      الشخص إذا وجبت عليه زكاة الفطر بأن فضل عنده يشء عن قوته؛ هذا معنى قوله
                        يد، من الذي تلزمه مؤنتـه ّ                                                                          ّبمعنى أنه فضل عنده أكثر من صاع عن قوته؛ لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة الع

                                                           الشخص األول من لزمت نفقته باعتبار الوالدة والـزواج وهـو الزوجـة   :           ثالثة أشخاص  :                  ليلة العيد؟ قالوا
ً                                                                                                      ًوالولد؛ هؤالء بإمجاع أهل العلم أنه تلزم نفقته الزوجة والولد تلزم نفقته؛ إذا هذان اثنان ، النوع الثـاين مـن 

                                                                     انوا أغنياء تلزم نفقتهم ما داموا عنده، الثاين من تلزم نفقته مـن األقـارب                                 تلزم نفقته من القرابة هؤالء وإن ك
ً                                                                                            ًكابن عمه وعمه ويعرف وجوب النفقة بوجود واحد من أمرين، إما عادة أو حكم احلاكم، يلزم احلاكم زيدا 

   يف              يكون رجـل ضـع-                            وهذا موجود عندنا يف املحاكم -                                            بأن ينفق عىل فالن، ما دام ألزمك احلاكم أن تنفق 
                                                                                          وله قريب غني؛ يرفع دعوة عليه فيلزمه القايض بالنفقة عليـه، وإلـزام النفقـة عـىل األقـارب مـن مفـردات 
ًمذهب اإلمام أمحد وقد وردت هبا السنة، إذا األمر األول من نفقات األقارب جتب بأحد أمرين إمـا بحكـم  َّ ُّ                                                                                       ً َّ ُّ

  .  خصً                             ًمن تطوع بنفقة الشهر كامال عىل ش  :                           حاكم أو عادة، واألمر الثالث
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ً                                                                                  ًفإن كانت مؤنته تلزم مجاعة كالعبد املشرتك واملعرس القريب جلامعة فألزم القـايض اجلامعـة بالنفقـة   :    قال
  .                                         ففطرته عليهم بحسب مؤنتهم بالنسبة والتناسب  :         عليه قال
ٍفإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعىل سيده، يعني خيرج احلر؛ كان حر نصفه خيـرج نـصف صـاع   :    قال ُ ٌُّ ّّ ً                                                                             ٍ ُ ٌُّ ّّ ً
  .ُ                      ُ والنصف اآلخر خيرجه سيده       عن نفسه
                                                                            ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل صـالة العيـد وال جيـوز تأخريهـا عـن يـوم العيـد وجيـوز   :    قال

ّ                                                             ّإن زكاة الفطر هلا ثالثة أوقات أو أربعة عىل حسب ما يكون التقـسيم،   :                                 تقديمها عليه بيومني أو ثالثة، نقول
                                                من فضل ماله يف هذا اليـوم فإهنـا جتـب عليـه، إذا ولـد ّ                            ّ وقت وجوب وهو مفيد يف معرفة أن  :           القسم األول

                                                                                        املولود يف هذا اليوم فإهنا جتب عليه الزكاة وهو ليلة العيد مـن حـني تغـرب شـمس ليلـة العيـد هـذا وقـت 
ّ                                                 ّوقت األفضلية يف اإلخراج؛ وهو عندما خيرج إىل املـصىل، طلـع   :                                   الوجوب هذا الوقت األول، الوقت الثاين

ّ                                                                       ّ املسجد هذا أفضل وقت خترج فيه الزكاة هـذا الوقـت الثـاين وهـو وقـت الـسنية ونـدب                 من بيته متجها إىل
ُ                                   ُوقـت جـواز يعنـي جيـوز لـك أن خترجهـا فيـه،   : ُ                                            ُاألفضلية خترجها عند خروجك للمسجد، الوقت الثالث

ّ وهو أن تقدم بيوم أو يومني كـام يف حـديث ابـن عمـر ريض اهللا -            يعني رخصة -                    وجوب ثم ندب ثم جواز  ُ                                                  ّ ُ
ًام، معنى كوهنا يوم أو يومني باعتبار اختالف الشهر فإن كان الشهر ناقصا فإهنا تعجل يومـا واحـدا وإن    عنه ً ًُ                                                                                          ً ً ًُ

ّكان الشهر تاما فإهنا تعجل يومني فبناء عىل ذلك فإن وقت اجلـواز يبـدأ مـن غـروب شـمس اليـوم الثـامن  ًً                                                                                       ّ ًً
                                      ما أن يكون ليلة أو ليلتني باعتبار إمتام                                                            والعرشين إذا جاءت ليلة التاسع والعرشين هذا هو وقت اجلواز ألنه إ

ّوقـت القـضاء وهـو بعـد الـصالة، إذا صـليت صـالة العيـد ومل خيرجهـا   :                              الشهر أو نقصانه، الوقت الرابع ُ ّ                                                      ّ ُ ّ
  .ُ                                          ُصاحبها فإهنا تبقى يف الذمة لكن يعترب وقت قضاء

                 وز للشخص أن يعطـي ُ                                                               ُوجيوز أن يعطي الواحد ما يلزم اجلامعة واجلامعة ما يلزم الواحد، يعني جي  :     يقول
ًفقريا واحدا عرش صيعان والعكس أن الصاع الواحد يقسمه بني اثنني، والعـربة يف ذلـك األصـلح  ً                                                                             ً ّ يقـدر -ً ُ      ّ ُ

  .-      األصلح 
ّباب إخراج الزكاة، واملراد بإخراج الزكاة يعني بذهلا ألن الشخص إذا جاء يوم الزكاة فإنه   :           يقول الشيخ ّ                                                                                  ّ ّ

ِعد أمواله الزكوية، األمر الثاين  :                               جيب عليه أربعة أشياء، األمر األول َ َّ ّ                             ِ َ َّ                                 تقويم ما يستحق تقويمـه مـن أموالـه   : ّ
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ِالزكوية، األمر الثالث َ َّ                    ِ َ ّ    ّإنـه   :                  ، والفقهاء يقولـون-                                مها أمران ولكن مجعهام يف أمر واحد -ً                  ًإخراج الزكاة طبعا   : َّ
  :               جوهبا، نحن قلنا                          ال جيوز تأخري الزكاة عن وقت و  :                                             جيب إخراج الزكاة يف يوم وجوهبا، لذلك يقول املصنف

ُإن وقت وجوب الزكاة مثال واحد حمرم إذا واحد حمرم جيب أن خترج زكاتك فيه، حتى قال بعض احلنفيـة  ّ ًّ ً                                                                                     ُ ّ ًّ ً-  
ُ أنه لو وجبت أول النهار فأخرها إىل آخر النهار أثم، جيـب أن خيرجهـا يف نفـس -                     وهو أبو جعفر الطحاوي  ّ                                                                    ُ ّ

  )١( )ً                                ًما خالطت الزكاة مـاال قـط إال أفـسدته (        يف املسند                                            اليوم، دليلهم عىل ذلك حديث عائشة عند احلميدي 
ًالراوي وذلك بأن يؤخرها عن وقتها، فمن أخر الزكاة عـن وقتهـا أثـم، طبعـا مبالغـة مـن بعـضهم ،   :    قال ّ                                                                                     ً ّ

ُ أن األصل أهنا خترج يف يوم الزكـاة -ّ                                                    ّ وهو الذي عليه املعتمد كام قرره ابن رجب يف رسالة كاملة -       واألقرب  ّ ّ                              ُ ّ ّ
ّها قليال للحاجة، كحاجة العبد أو وجود الفقري ونحو ذلك         وجيوز تأخري ً                                                  ّ ً.  

                                                                                 عن وقت وجوهبا إذا أمكن إخراجها، يعني إذا أمكن إخراجها يف وقت الوجوب وهو يوم الزكـاة   :    قال
                                                                       فإن فعل أي أخرج الزكاة فتلف املال مل تسقط عنه الزكاة، وإن تلـف قبلـه سـقطت،   : ّ                  ّيعني واحد حمرم، قال

ّعني فإن فعل بأن أخر الزكاة فتلف املال مل تسقط عنه الزكاة، ولذلك فإن الشخص إذا جـاء           فإن فعل؛ ي  :     قوله ّ                                                                                ّ ّ
ّ                                                                                     ّواحد حمرم ووجبت عليه الزكاة ألف ريال وثاين يوم خرس أمواله كلهـا نقـول جتـب عليـك يف الذمـة ألـف 

  .                                         إن تلفت قبل وجوب الزكاة سقطت الزكاة وال جتب  :                      ريال، األمر األخري قالوا
َّ تعجيلها إذا كمل النصاب، جواز تعجيل الزكاة ورد يف الـسنة حـديث العبـاس حـني قـال     وجيوز  :    قال ُّ                                                                          َّ ُّ

ّصىل اهللا عليه وسلم ّ               ّ ّ                                                   ّ ولكن برشط أال يتقدم عىل ملك النصاب، شخص ما يكون عنده )٢( »ّ            ّهي عيل ومثلها «  : ّ
           الوجوب وهـو ّ                                       ّسأعجل الزكاة، ال بد أن يكون بعد وجود رشط   :                                   أقل من ثالثة آالف وسبعمئة ريال ويقول

  .          ملك النصاب
ّال جيوز تعجيل الزكاة إال حـوال واحـدا أو حـولني ألن   :                      ً              وال جيوز قبل ذلك، طبعا ًالفقهاء يقولون  :    قال ً ً                                           ّ ً ً

                                ألنه لو قلنا ذلك لكـان الـشخص كـل  »ّ             ّفهي عيل ومثلها «ُّ                                           ُّاملسألة التي وردت فيها السنة ويف حديث العباس 
  .       ة قادمة                  هي زكاة عن عرشين سن  :                   صدقة يتصدق هبا يقول

                                                
 ).٥٠٥٧(، ضعيف اجلامع )٣٢٤٦(يامن شعب اإل. ضعيف )١(
 ).١٤٦٨(صحيح البخاري  )٢(
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ّبدأ املصنف اآلن بذكر حاالت خيتلف فيها حال املبذول إليه من أهل الزكاة إذا عجلت الزكـاة، فيكـون  ُ                                                                                       ّ ُ
ّأحيانا قد يعجل الزكاة لشخص يكون فقريا يف وقت بذل الزكاة ولكن وقت وجوب الزكاة مل يكـن عجلهـا  ًُ ً                                                                                       ّ ًُ ً

ًقبلها بستة أشهر أو بسنة يكون غنيا، فذكر املصنف أن العرب َ َ ّ                                                     ً َ َ ّ             ّوإن عجلهـا إىل   :                         ة يف وقت البذل، لـذلك يقـولّ
ً فكان غـري مـستحق كـان غنيـا ونحـو -ّ                                           ّ يعني وقت البذل قبل وجوب الزكاة عجل الزكاة -           غري مستحقها  ٍ                             ً ٍ

ّذلك مل جتزئه، وإن صار عند الوجوب من أهلها حتى ولو افتقر يف يوم واحد حمـرم أنـا عجلتهـا يف رمـضان  ّ                                                                                        ّ ّ
ّوكان غنيا وملا جاء واحد حمر ّ                          ّ   .                  م افتقر نقول ال جيزئّ

ّوإن دفعها إىل مستحقها، يعني كان يف رمضان فقريا فـامت قبـل الوجـوب قبـل حمـرم أو اسـتغنى   :    قال ً                                                                             ّ ً
ّأصبح غنيا ورث مثال أو ارتد ترك الدين أجزأت ألن العربة بوقت الفعل واألداء ًَّ ّ ً                                                                    ّ ًَّ ّ ً.  
َّلنيـة عنـد التعجيـل ال بـد مـن                                                               مسألة التعجيل مسألة مهمة؛ ال يصح التعجيل إال بالنية جيب أن تكون ا ِّ                         َّ ِّ

ًالنية، ألن بعض الناس قد يعطي شخصا ماال ثم يقول ألجعلها زكاة معجلة هذا ال جيـزئ ال بـد أن تكـون  ّ ً ً ّ َّ ِّ                                                                                      ً ّ ً ً ّ َّ ِّ
َّالنية عند البدء، قال ِّ                    َّ ّ                                                                    ّوإن تلف املال مل يرجع عىل اآلخذ، ما معنـى وإن تلـف املـال؟ يعنـي أن الـشخص إن   : ِّ

ّال يف رمضان وتلف املال قبل وجوب الزكاة أصبح ما عيل زكاة ّ                        ّعجل زكاة مئة ألف ريال مث ً                                                    ّ               تلف مايل أنـا -ً
                                                            أرجع زكايت التي أعطيتك إياها، ونفـس الـيشء إذا نقـص املـال إذا كنـت   :                        ال ترجع للفقري وتقول له-    كله 

ّأتوقع أن زكايت مخسة آالف ريال فعجلتها، ملا جاء حمرم حسبت زكايت فإذا هبا ألفـان فقـط ال  ّ ّ ّ                                                                             ّ ّ ّ            أرجـع للفقـري ّ
ٌوأقول له أرجع ثالثة آالف، ألن ملكه عليها ملك تام بقبضه إياها ّ                                                         ٌ ّ.  

ُوال تنقل الصدقة إىل بلد تقرص فيه الصالة، هذه املسألة مهمة وهي قضية نقل الزكاة خارج البلـد،   :    قال ٍ                                                                                     ُ ٍ
            مزرعتـك؟ يف ّ                                                            ّإن زكاة املال جيب يف املوضع الذي فيه املـال، أيـن مالـك؟ يف موضـع، أيـن  :               الفقهاء يقولون

ّالبلدة الفالنية، فأخرجها يف هذا البلد، وزكاة البدن يف املوضع الذي تصيل فيه العيد، العربة يف بـدن الرجـل  ُ                                                                                               ّ ُ
ّ        ّإن زكـاة   : ً                                                                                   ًواملال أين يوجد، أين حسابك البنكي؟ يف املحل الفالين؛ إذا أخرج زكاتك هناك، الفقهاء يقولون

ّ            ّإن ظاهر كـالم   :                                      ه وال جيوز إخراجها، يقول يف تصحيح الفروع                                    املال جيب أن تكون يف املوضع الذي تكون في
ُاملصنف أنه لو أخرجها مل جتزئه فيجب إخراج أخرى، ما الدليل عىل ذلك؟ قالوا ّ                                                                   ُ ّ                    ّحديث معـاذ أن الرسـول   : ّ
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 ٣٠٦

ّصىل اهللا عليه وسلم قال ّ                   ّ ّوأخربهم أن اهللا أوجب عليهم زكاة تؤخـذ مـن أغنيـائهم فـرتد يف فقـرائهم «  : ّ ّ                                                           ّ ّ« )١(  
ًم هم، وبني ذلك رواية أخرى عند سعيد املنصور يف السنن أن النبي صىل اهللا عليه وسلم أمر معاذا إذا       فقرائه ّ ّ ّ ُّ َّّ َ                                                                                        ً ّ ّ ّ ُّ َّّ َ

ٍأخرجت الزكاة من خمالف أن ترد إىل نفس املخالف ُ                                       ٍ ُ، ترد أمر، فدل ذلك عىل أهنا ال جتزئ إذا أخرجـت، )٢(ُ ّ                                           ُ ّ
ّ                                           ّيف بلده، إذا مل جيد من مل يأخـذها فإنـه يـرصفها إىل                        إال أن ال جيد من ال يأخذها   :                         وهذا هو كالم الفقهاء، قال

  .       بلد آخر
ّ                                                                              ّباب ما جيوز دفع الزكاة إليه، تكلم يف هذا الباب عن الذين جيوز رصف الزكاة إلـيهم وهـم   :          قال الشيخ

ِإنام الصدقات للفقراء واملساكني ﴿                ثامنية كام يف اآلية  ِ َِ َ ََْ َ َِّ َ ُ َْ ُ َ َّ ِ                            ِ ِ َِ َ ََْ َ َِّ َ ُ َْ ُ َ َّ                    هم الذين ال جيـدون مـا                     وهم ثامنية، الفقراء و  :      قال)٣( ﴾ِ
ٍيقع موقعا من كفايتهم بكسب وال غريه، قال ً                                     ٍ                                              والثاين املساكني وهـم الـذين جيـدون ذلـك وال جيـدون متـام   : ً

ّالكفاية، هذه مسألة مهمة، اهللا عز وجل جعل لنا صنفني من أهل الزكاة ّ                                                             ّ ّ           ّإن الفقراء   :                     الفقراء واملساكني، قيل  : ّ
ّ وعىل كال القولني حلكمة ذكر اهللا عـز وجـل -                 قوالن عند اللغة -ّ   ّشد ّ               ّإن املساكني هم األ  : ّ             ّهم األشد؛ وقيل ّ                                  ّ ّ
ّإن الزكاة ال تعطى للمعدوم فقط لكي ال تتوهم، فيأيت شخص ويفرس إحدى الكلمتـني   :                 ذلك لكي يقول لنا ُ ّ                                                                     ّ ُ ّ

ًبأنه املعدوم بل إن املراد املعدوم ومن كان عنده نقص، إذا هذه الفائدة األوىل من ذكر الفقراء وامل ّ                                                                                        ً ً          ًساكني معا، ّ
ّ                          ّإن من كان عنده نقـص أو فقـد   : ً                                                      ًالذين ال جيدون ما يقع موقعا، ما هو املوقع؟ الفقهاء يقولون  :          قول املصنف

  :ّ                                      ّلواحدة من مخسة أمور فإنه يعطى من الزكاة
َمن كان عنده نقص يف طعامه ورشابه فيعطى مـا يكفيـه طعامـه ورشابـه سـنة كاملـة مـن   :          األمر األول َ                                                                      َ َ

  .      الزكاة
ًإذا كان عنده نقص يف كسوته فيعطى ما يكفيه كـسوة سـنة كاملـة، والفقهـاء قـديام كـانوا   :        قالوا :     الثاين َ َ                                                                            ً َ َ

ُيقولون يعطى كسوتني، كسوة صيف وشـتاء، هـذا قـديام عـىل عـرف الزمـان األول ونـوع اللبـاس الـذي  ً                                                                                ُ ً
ُيلبسون، اآلن أقمشتنا ضعيفة جدا ألهنا من هذا النايلون وغريها، فقد يعطى أكثر مـن كـ ً                                                                           ُ ّ              ّسوتني فهـو مـرده ً

                                                
 ).١٤٩٦(صحيح البخاري  )١(
 ).٣٨٥ ص(ّ             ، ومتام املنة )٣٨٤/٩(انظر فتح الباري . بنحوه) ١٣١٤١(البيهقي يف الكربى .  منقطع)٢(
 .٦٠: التوبة )٣(
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  .ُ     ُللعرف
  -ً       ً إجيـارا -ُ                   ُيعطى من الزكاة كـراء  :                                            من كان عنده نقص يف مسكنه فال جيد ما يسكن فنقول  :            األمر الثالث

َما يعطى ملك وإنام إجيار بيت يسكنه سنة كاملة، وهذا البيت يسكنه مثله ليس أعـىل ولـيس أدنـى بحـسب  َ ُ                                                                                        َ َ ُ
  .                   اة بذلك، هذا الثالثُ                                           ُعدد عائلته وبحسب إخوانه وأهله فيعطى من الزك

ً                                                                         ًمن كان عنده نقص يف منكحه، يريد أن يتزوج، يريد أن يتزوج ليس جتمـال وإنـام حلاجـة،   :            األمر الرابع
ًفيعطى املهر كامال ومؤنة الزواج من الزكاة، قال ُ                                           ً ُ     ُيعطـى   : ً                                          ًأنا ال تكفيني واحدة، امرأته مريضة مـثال، نقـول  : ُ

ًحقا مثال امرأته مريضة أو ألي سبب أو آخر           إذا كان -                              من الزكاة ثانية وثالثة ورابعة  ً                                      ً ً-.  
ُ                                               ُ وهذه عرفية، األمور العرفية ختتلف من زمان لزمان، -              رضورية احلياة -            نقول الرضورة   :           األمر اخلامس

ً                                                                            ًوختتلف من مكان ملكـان، وختتلـف األشـخاص واألحـوال، املـرض قـديام كانـت جتـب فيـه الزكـاة، اآلن 
ّ                                                       ّراض شديدة ولذلك اآلن يتقرر عـىل قواعـد الفقهـاء أنـه جيـوز بـدل                              أصبحت العالجات شبه متيقنة واألم

                                                                                    الزكاة يف عالج املرض الذي يغلب عىل الظن االنتفاع به هـذا مـن جهـة، واألمـر الثـاين أن يكـون املـرض 
ًرضوريا ال حاجيا ً              ً ً.  

ّقبل أن أنتقل ملا بعدها؛ عندنا مسألة مهمة جيب أن نفرق بينها، الفقهاء يفرقـون بـني أمـري ّ َ                                                                                ّ ّ ً       ًبـني غنـى   :  نَ
ّيوجب الزكاة وبني غنى يمنع استحقاق الزكاة، جيب أن تفرق بني هذين األمرين، كثري من اإلخوان يقـول ً                                                                                      ّ ً :  

                                                   هذا غري صحيح، الغنى الـذي يوجـب الزكـاة ملـك النـصاب، أي   : ً                                      ًأنا آخذ الزكاة إذا ما أبذل الزكاة نقول
                               الزكاة، وكل شخص عنده نقـص يف أحـد                                                   شخص عنده ثالثة آالف وسبعمئة ومخسون رياال فإنه جيب عليه 

                      يريد أن يتزوج، كم خيرج   )               كلمة غري مفهومة (                                                      هذه األمور اخلمسة فإنه يأخذ الزكاة، الذي عنده أربعة آالف 
                                                                 جيب عليك أن خترج مئة ريال زكاة وتأخذ مخسني ألفا لكي تتزوج، وتأخـذ عـرشة   :                      زكاهتا؟ مئة ريال، نقول

  .                                 االثنتني إخراج الزكاة وأخذ الزكاةً                            ًآالف أجار بيتك، إذا ال تالزم بني
ً                                                                                ًوالثالث وهم العاملون عليها، وهم السعاة، املراد بالعاملني عليهـا مـن يكونـون نائبـا عـن   :          قال الشيخ

                                                                                        بيت مال املسلمني فقط، اجلمعيات اخلريية؛ الوكالء هؤالء ليسوا سعاة، ال حيل هلم من الزكـاة ريـال بإمجـاع 
ّيكون نائبا عن بيت مال املسلمني، ولذلك له أحكام ختصه يضيق الوقت عنها                       املسلمني، الساعي ال بد أن  ً                                                                ّ ً.  
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ّوهم السعاة الذين يكونون نوابا عن ويل األمر يف أخذها  :    قال ً ّ                                                ّ ً ّ.  
ّومن حيتاج إليه فيها، مثل العاد والراعي يأخذون حكمهم  :    قال ُ                                                  ّ ُ.  
ّالنـوع األول قـال  :                        املؤلفة قلوهبم، وهم أنواع  : ّ       ّالرابعة ّ              ّ ُ                            ُملطـاعون يف عـشائرهم الـذين يرجـى         الـسادة ا  : ّ

ّبعطيتهم إسالمهم، النوع األول هم الكفار، أوال يكونوا كفار ألنه قال ًّ ّ ّّ                                                             ّ ًّ ّ ً                          ًيرجـى اسـالمهم، أن يكـون أيـضا   : ّّ
ّسادة أي أقوياء، األمر الثالث أن يكون يرجى إسالمهم يف العطية، ثالثة أشياء كافر ومطاع يف قومه ويرجى  ّ ً                                                                                             ّ ّ ً

ّ، النوع الثاين من املؤلفة قلوهبم قال                     إسالمه، هذا النوع األول ّ                                 ّ ٌأو دفع رشه، إذا هو سيد مطاع يف قومـه كـافر   : ّ ٌّ ً ّ                                       ٌ ٌّ ً ّ
ّيدفع رشه ليس ألجل إسالمه وإنام لدفع رشه فيعطى من الزكاة  ّ ّ ُ                                                   ّ ّ ّ ً                                 ً دولة كـافرة جيـوز أيـضا أن تعطـى لكـي -ُ

ّيدفع رشها أو تكف رشها ّإذا كانت أقوى منا؛ نعطيها من الزكاة  ّ ّ ُ                                    ّ                    ّ ّ ّ ّقوة إيامهنم، هذه احلالـة الثالثـة    أو   :      ، قال-ُ ّ                             ّ ّ
ّأن يكون مسلام ولكن يزيد إيامنه ونقوي إيامنه نعطيه من الزكاة، قال ُ ّ ُ ً                                                             ّ ُ ّ ُ                                  أو دفعهم عن املسلمني هـذا إذا كـانوا   : ً

ًمسلمني، فقد يكون شخص باغي أو خارجي خيرج عىل املسلمني فلكي نكف رشه عن املسلمني نعطيـه، إذا  ّ                                                                                 ً ّ
                                                             الكفار، وهنا دفعهم عن املسلمني، أي املسلم إذا آذى املـسلم كالبغـاة   : ّ      ّرشهم أيّ                        ّهذه الصورة الرابعة، دفع 

ّأو معونتهم عىل أخذ الزكاة ممن يمتنعوا من دفعها، يعني أهنم يـساعدون عـىل أخـذ الزكـاة   :             واخلوارج، قال ّّ                                                                             ّ ّّ
ّ              ّوعتـاق الرقيـق، ّ                        ّوهم الرقاب وهـم املكـاتبون   :      اخلامس  : ّ                                           ّممن يمتنع عن الزكاة فيكون من باب اإلعانة، قال

ّالرقاب فقط عتاق الرقيق، ليس من الرقاب أن ترى رجل عليه دية أو صلح فتقول ّ                                                                      ّ                    سوف أدفع عنـه الديـة   : ّ
  :                       الغـارمون، يقـول الفقهـاء  : ّ      ّالسادس  : ُ                                           ُال؛ هذا ليس خمرجا للزكاة، هذا مسألة أخرى، قال  !              فهو من الرقاب

ّالغارمون نوعان ذكرهم املصنف، النوع األول ّ                                      ّ                       املدينون إلصالح نفوسـهم يف   :                  نفسه وهو الذي قال        الغارم ل  : ّ
ّمباح، ملاذا الغارم؟ يعني الذي عليه دين، وليس كل من عليه دين يعطى من الزكاة، بـل مهـا نوعـان، النـوع  ّ ُ                                                                                              ّ ّ ُ

ُالذي غرم ملصلحة نفسه بمعنى انه اقرتض ألمر حاجي له؛ مل يقرتض ألجل أمر حتسيني، مل يقـرتض   : ّ    ّاألول ٍّ ٍ ّ                                                                             ُ ٍّ ٍ ّ
ُمشى، مل يقرتض لكي يفرش بيته، ولكنه اقرتض ألمر حاجي من األمور اخلمسة التي ذكرناها              لكي يتنزه ويت ٍّ ٍ ّ ّ                                                                           ُ ٍّ ٍ ّ ّ

ّقبل قليل، فهذا الذي يعطى من الزكاة، ليس كل شخص عليه دين وعاجز عن سداده تعطيه ولكن تسأله ما  ُ                                                                                           ّ ُ
ّهو سبب الدين أوال واألمر الثاين أن يكون عاجزا عن سداده، النوع الثاين  ًّ ً ّ َّ                                                                 ّ ًّ ً ّ ٍ             ٍاملدينون إلصـالح   :           من الغارمنيَّ

ًبني طائفتني من املسلمني هذا ال يشرتط أن يكونوا عاجزين قد يكون غنيا وهذا من األغنياء الـذين يعطـون  ّ                                                                                         ً ّ
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ًمن الزكاة، الشخص الذي بذل ماال لإلصالح بني طـائفتني  ّ                                              ً                   انظـروا الفـرق هـم -              لـيس بـني شخـصني -ّ
                                          ذه هلا حكم آخر وهـذه فيهـا خـالف، لكـن اإلصـالح بـني ّ                           ّطائفتني، أما اإلصالح بني شخصني ه  :       يقولون

ّطائفتني عظيمتني أصلح بينهم بامل بذله فإنه يعطى من الزكاة بدل ما أصلح، قال ٍ                                                                      ّ ّ                     ّالسابع يف سبيل اهللا وهـم   : ٍ
ًالغزاة الذين ال ديوان له، ما معنى ال ديوان هلم؟ ليس هلم راتب، قديام قسامن ّ                                                                   ً                           ناس يغزون يف مقابل أهنم إذا   : ّ

ّ                                                                                         ّموا أخذوا من الغنيمة؛ وأناس هلم ديوان أي راتب، الذين هلـم ديـوان ال يأخـذون مـن الزكـاة، الفقهـاء   غن
ّيلحقون يف سبيل اهللا احلج والعمرة ملا جاء عن ابن عباس ريض اهللا عنه أنه قـال ّ                                                                 ّ ُّ                   ُّاحلـج والعمـرة يف سـبيل    : (ّ

ّ طبعا حجة اإلسالم األوىل -          والعمرة ّ                                                  ّ فإذا وجد شخص مل حيج ومل يعتمر وليس عنده قدرة عىل احلج)١( )  اهللا ً                     ّ ً
ّ فإنه جيوز إعطائه من الزكاة ليحج ويعتمر كام قال ابن عباس ريض اهللا عنهام بأنـه مـرصف -             والعمرة األوىل  ّ ّ                                                                           ّ ّ ّ
                                                                      ابن السبيل وهو املسافر املنقطع به يعني ليس معه مال وال يـستطيع أن يرجـع بـه   :       الثامن  :               يف سبيل اهللا، قال
ُيف بلده يعني غنيا يف بلده فإنه يعطى ما يوصله إىل بلده، قالٍ                ٍوإن كان ذا يسار  ُ ًّ                                                       ُ ُ                        فهؤالء أهـل الزكـاة ال جيـوز   : ًّ

                                                                                      دفعها إىل غريهم، ال جيوز أن جتعل الزكاة يف بناء مسجد وال يف صلة رحم، ال جيوز أن جتعلها يف غري هـؤالء 
َإنام الصدقات للفقر ﴿ّ                            ّالثامنية، الدليل قول اهللا تعاىل  ََ ُ َْ ِ ُ َ ََّّ ِ                  َ ََ ُ َْ ِ ُ َ ََّّ ِاء واملساكنيِ ِ َ َْ َ ِ           ِ ِ َ َْ َ                     إن صيغة احلرص مفهومهـا   :            ونحن قلنا)٢( ﴾ِ

                                    منها ما ذكرت لكـم إذا دخـل عليهـا مـا -                  هي ثالث صيغ للحرص -                             من أقوى املفاهيم، ومن صيغ احلرص 
  .ّ      ّالكافة

   ألن   : ٍ                                                                              ٍوجيوز دفعها إىل واحد منهم، ال يلزم أن تعطى الثامنية، جيوز أن تعطـى واحـدا مـنهم، قـالوا  :    قال
ّصىل اهللا عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إىل سـلمة بـن صـخر وقـال صـىل اهللا عليـه وسـلم ّ      ّالنبي  ّّ ٍّ ُ                                                                             ّ ّّ ٍّ ُ
  .         أي كلها)٣( »ّ                                          ّأقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك هبا «  :       لقبيصة
                                                                                       ويدفع إىل الفقري واملسكني ما تتم به كفايته، قلنا قبل قليل يعطى ما يكفيه يف األمـور اخلمـسة التـي   :    قال

  .                ذكرناها قبل قليل

                                                
 ).٣٨١ ص(ّ          متام املنة ). ١٩٦٦(كتاب األموال أليب عبيد . صحيح )١(
 .٦٠: التوبة )٢(
 ).٢٠٩١(اإلرواء ). ٢٢١٣(أبو داود . صحيح )٣(
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  .                                                                ويعطى العامل قدر عاملته، يعني بمقدار األجرة أو اجلعل الذي يعطى مثله  :    قال
ُ                                                                                     ُوإىل املؤلفة قلوهبم ما حيصل به تأليفهم بالعرف، وإىل املكاتب والغارم ما يقىض بـه دينـه، املكاتـب   :    قال

  .                           عليه دين لسيده والغارم كذلك
ٌ                                                             ٌ فقط دون ما زاد، وإىل ابن السبيل ما يوصله إىل بلده وال يزاد أحـد                              وإىل الغازي ما حيتاج إليه لغزوه  :    قال

  .                                                     منهم عىل ذلك، ألهنا صدقة واألصل فيها عدم الزيادة عن احلاجة
                                                                              ومخسة ال يأخذون إال مع احلاجة فقط، وهم الفقري واملسكني واملكاتب وهو ال يعطى إال إذا عجـز   :    قال

ّ                                                       ّ قلنا قبل قليل أنه من رشط الغارم أن يكون قـد اسـتدان حلاجـة                                      عن السداد حلاجته، والغارم لنفسه، ولذلك
  .                                                             وأن يكون عاجزا عن السداد، وابن السبيل إذا مل يكن معه مال يوصله

ً                                                                                     ًوأربعة جيوز الدفع إليهم مع الغنى، هؤالء الذين يعطون وهم أغنياء، العامل أوال الـساعي الـذي   :    قال
ًومه لكف رشه ونحو ذلك فإنـه يعطـى وإن كـان غنيـا، الغـازي                                     هو نائب عن بيت املال، املؤلف املطاع يف ق ّ ّ ّ ّ                                                   ً ّ ّ ّ ّ

ّيعطى وإن كان غنيا فإنه يعطى مؤنة غزوه، والرابع ً ّ                                              ّ ً ًالغارم إلصالح ذات البني فإنه يعطى وإن كان غنيا  : ّ ّ َّ                                            ً ّ َّ.  
ّباب من ال جيوز دفع الزكاة إليه، وهو باب سهل جدا، بني فيه الـذين ال جيـوز إعطـائهم   :           الباب األخري ً                                                                          ّ ً

ّلزكاة وإن كانوا من األصناف الثامنية السابقة، ال حيل الصدقة لغني لقول النبي صىل اهللا عليه وسـلم  ا ّّ ّ َّّ                                                                                       ّ ّّ ّ ّ     ّإين ال  «َّّ
ٍّأحلها لغني وال لذي مرة ّ                     ٍّ ّ يعني ذي قوة مكتسب، لكي ال يكون عالة لقول النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم )١( »ّ ّ ّ َّ ً ّ                                                               ّ ّ ّ َّ ً ّ

  .)٢( »                    الناس أعطوك أو منعوك                                      ألن حتمل حبلك عىل عاتقك خري لك من أن تسأل  «
ّوال حتل آلل حممد صىل اهللا عليه وسلم لقوله   :    قال ّ ٍ                                   ّ ّ ّإنا أهل بيت ال حتل لنا الصدقة «ٍ ٍ ّ                           ّ ٍ         وهـم بنـو   :      قـال)٣( »ّ

ّهاشم أي كل من اجتمع مع النبي صىل اهللا عليه وسلم من جهة أبيه ليس من جهة أمه لو كـان خؤولـه مـن  ّّ ّ َّ                                                                                        ّ ّّ ّ َّ
ًبني هاشم ال يكون هاشميا وإنام  ّ                            ً ّمن كان هاشميا وهو من التقى مع النبي صىل اهللا عليه وسـلم يف هاشـم ّ ّ ّ َّ ً                                                           ّ ّ ّ َّ ً-  

                                                       ، وأما بنو املطلب أجداد الذين من ذريتهم الشافعي فالـصحيح -                                   حممد بن عبد اهللا بن املطلب بن هاشم فقط 

                                                
 ).٨٧٧(اإلرواء . بنحوه) ٦٥٢(الرتمذي . صحيح )١(
 .بنحوه) ١٤٧١(صحيح البخاري  )٢(
 ).١٠٦٩(صحيح مسلم  )٣(
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َأهنم ليسوا من الذين يمنعون من الزكاة وإن كانوا أصحاب لبني هاشم يف الـشعب خالفـا ملـا ذكـر ً ِّ                                                                                 َ ً       ه بعـض ِّ
  .                                                      املتأخرين يف مثل صاحب الزاد لكن املعتمد عند املتأخرين عدمه

ّوهم بنو هاشم ومواليهم لقول النبي صىل اهللا عليه وسلم   :    قال ّ ّ َّ                                                 ّ ّ ّ                فكـل مـن أعتقـه )١( »              موىل القوم مـنهم «َّ
ًأحد من بني هاشم رجاال أو إناثا ينتسب إليه عصبة فإنه ال حتل الزكاة له ً                                                                 ً ً.  

َّ                                                                     َّ الوالدين وإن علو، وإن كانوا ال ينفق عليهم وإنـام ينفـق علـيهم غـريه فهـذا ال                وال جيوز دفعها إىل  :    قال
َّجيوز، وهذا لكرامتهم فإن بني هاشم والوالدين ال يعطون لكرامتهم ّ                                                          َّ ّ.  

ّ                                                                                 ّوال إىل الولد وإن سفل، ألن إعطائه من باب دفع عن النفس ألن الزكـاة ال يـدفع فيهـا مذمـة وال   :    قال
                    وهذه روايـة قويـة يف -                                                س، فالشخص جتب عليه نفقة ولده، بعض الفقهاء استثنى                       يدفع فيها حاجة عن النف

ّ          ّ أن الولـد -                                                                             املذهب؛ واعتمدها بعض املتأخرين وليس كلهم وهو قول كثري من املالكيـة كـام ذكـر القرطبـي 
ًيعطى لقضاء الدين إذا كان غارما فقط َّ ُ                                  ً َّ ُ.  

                                       جلب املصلحة لنفسه وال إىل من تلزمـه مؤنتـه،                                             وال إىل زوجه، ألنه تلزمها النفقة، فيكون من باب   :    قال
        أن يكـون   :                                                                  األمر األول من لزمته مؤنته بسبب النفقة، نفقة القرابة، أو بنفقـة اخلـدم  :        اثنان–             وعرفنا من هم 
  .-ً            ًخادما ونحوه 

  ً                                                                                 ً وال إىل رقيق ألنه تلزمه مؤنته، وال إىل كافر ألن الزكاة يف األصل إنـام تكـون للمـسلمني إال كـافرا  :    قال
  .ً                                                      ًواحدا وهم املؤلفة قلوهبم فقط، وله ثالث صور ذكرناها من قبل

ّ                                                                              ّفأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إىل هؤالء وإىل غريهم، يعطى كل أحد من صـدقة التطـوع حتـى   :    قال
ٍيف كل نفس رطبة أجر «                           الكافر يعطى من صدقة التطوع  ٍ                 ٍ   .            يعطى بال شك)٢( »ٍ

                                                        قلناها قبل قليل، فال بد أن تكون الزكاة بنيـة سـواء كـان بـذل ّ                                ّوال جيوز دفع الزكاة إال بنية، وهذه   :    قال
ّالزكاة يف وقتها أو كان معجال، فيجب أن ينتبه الشخص أنه إن كان نائبا عن باذل الزكـاة فـال بـد أن ينوهيـا  ًّ ً                                                                                               ّ ًّ ً
ً                                                                                       ًاألصيل، ال بد أن ينوهيا، وهذه حتدث كثريا، فبعض الناس ينوب عن والدته أو ينوب عن زوجه يف إخـراج 

                                                
 ).١٦٦٣(صحيح اجلامع ). ٦٥٧(الرتمذي . صحيح )١(
 .بنحوه) ٢٣٦٣(صحيح البخاري  )٢(
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ُ                                ُ وإال فإهنـا ال جتـزء إال أن يكـون املـرء -                     وكلناك بإخراج الزكاة   :         يقولون–                             زكاة فال بد أن ينوي أو يوكلوه   ال
ّوصيا عىل أوالده فيخرج الزكاة منهم حلديث عيل وعمر ريض اهللا عنهام  ً ّ                                                        ّ ً                                أجتروا يف أموال اليتـامى ال تأكلهـا  «ّ

  .)١( »      الزكاة
َّحالة واحدة ال تستطيع النية إذا أخذها اإلمام بالقوة امتنع منها                                 إال أن يأخذ اإلمام منه قهرا، إال يف   :    قال ِّ                                                            َّ ِّ

  .                                     فأخذها اإلمام بالقوة أجزأته وبرئت ذمته
ًوإذا دفع الزكاة إىل غري مستحقها مل جيزئه كام سبق ذكره إال استثناء واحدا قال  :    قال ً                                                                     ً                  إال الغنـي إذا ظنـه   : ً

ّفقري فإهنا جتزئه كام ثبت عن النبي صـىل اهللا ع ّ َّ                                     ّ ّ ًليـه وسـلم يف الـصحيح أن رجـال قـالَّ ّ                            ً              ألتـصدقن بـصدقة  «  : ّ
ّ فدل عىل أنه إذا بذل جهده وغلب عىل ظنه أن هذا الذي أمامه فقـري فأعطـاه الزكـاة )٢( »ٍّ                ٍّفوضعها يف يد غني ّ ّ                                                                         ّ ّ ّ

ًفبان غنيا فإنه ال يشء عليه، فلذلك الفقهاء ّ                                       ً ّ أنه إذا بذهلا من غري بحـث وال حتـري -          عكس ذلك -       يقولون   : ّ ّ                               ّ ّ
                                         إذا كان الـذي أمامـه ويريـد أن يعطيـه الزكـاة   : ً                                                ًزئه وجيب عليه إخراج ثانية بدال هلا، والفقهاء يقولون    فال جت

ًغلب عىل ظنه أنه من أهلها يعطيه الزكاة وال خيربه أهنا زكاة فتربأ ذمته، وأما إن كان مرتددا فمن بـاب تقويـة  ّ                                                                                                ً ّ
ّ أهنا من الزكاة لكـي يـصدقه أو يكذبـه، بـذلك                                                     ظنه بأنه مستحق للزكاة وإنه فقري فيخربه يف هذه احلالة فقط ُ ّ                                        ّ ُ ّ

ّبحمد اهللا عز وجل أهنينا كتاب الزكاة ّ                                ّ ّ.  
                                                                                            زكاة الراتب دعنا نقول عىل القاعدة التي ذكرناها؛ مثل ما فعل الصحابة، أنت يأتيك راتب يف كل شهر، 

  .                                               كل حول يف باب الزكاة يراد به حول قمري وليس الشميس  :                       نسيت أن أقول لكم انتبه
ًتزكي راتبك؟ نفس اليشء، متى زكاة مالك؟ إذا جاء واحد حمرم مثال وهو وقـت زكاتـك أخـرج     كيف  ّ ُ                                                                             ً ّ ُ

ً                                         ًزكاة العرش شهور املاضـية مل يبـق منهـا يشء؛ إذا   :                                                 زكاتك عن مجيع رواتبك إذا كان بقي منها يشء، قد تقول
  .                                                                       ليس فيها يشء، الذي يبقى من مالك ومنها الرواتب فإهنا تزكى، هذه زكاة الراتب

                                                
 ).٨٧( ضعيف اجلامع ).٢٥١/١(املوطأ . ضعيف )١(
 ).١٤٢١(صحيح البخاري  )٢(



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ٣١٣

  :     أسئلة
                                                            إن بعض اجلهات يقتطعون من الراتب كل شهر مبلغ اثنان ونصف باملئـة   :          عض اإلخوان ب     يقول   :     سؤال

                             هي زكاة، هل هذا القول صحيح؟؟  :     يقول
                                                                                   هذا القول مل يقل به أحد إال ما روي عن معاوية ريض اهللا عنه؛ فإنه روي عنه أن املـال املـستفاد   :     جواب

ً          ً طبعا لـيس -                    قيل إن املال املستفاد   :                               له من حني قبضه، هناك ثالثة أقوال                             الذي انعقد عىل جنسه احلول أن حو
                                                                              ، قول اجلمهور أن املال املستفاد الذي انعقد عىل أصل احلول ما معناها؟ عندي مخسمئة ألف -ً             ًنامء وال نتاجا 

                                                                           هذا مال مستفاد جديد سببه ليست  اخلمسمئة ألف، وعندي من جنسه نصاب انعقـد عـىل-            ثم جاءين ألف 
                                               اجلمهور أن املال املستفاد الذي انعقد عىل جنسه احلـول   :                                           جنسه احلول اخلمسمئة ألف، هذا املال ثالثة أقوال

                      يقولون حولـه حـول أصـله،   :         ، احلنفية-ً                                ً واستحبابا كام ذكرت لكم قبل قليل -                       ابتدأ حوله من حني القبض 
                                 و قول من يرى أنـك إذا قبـضت الراتـب                                             ال، هذا املال املستفاد من حني تقبضه يزكى، وهذا ه  :            معاوية يقول

                           أحد من الصحابة أو نقل عـن -          فيام أظن –           مل يوافقه -                        هذا عىل قول معاوية فقط -                    زكي اثنني ونصف باملئة 
ً                                                                                          ًبعض الصحابة، لكنه قول واجتهاد من معاوية، من فعل ذلك أجزأه عن رواتب، ال يزكي عن رواتب أبـدا، 

ً                                                       ًق إال الراتب إذا ال يزكي الراتب، ألهنم خيرجونه بطريقـة أحـوط،                                   إذا كان عنده راتب ليس عنده مصدر رز
  .ّ                                                      ّإال إذا كان عنده مصدر دخل آخر فهذا يزكي مصدر الدخل اآلخر



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ٣١٤

ْ  َْرش َ حمْ  ِْن   ِ بِ  ِمَ  َالَّ     َّ السِ  ِدْ  ْبَ  َع  ِ  ِخْ  ْيَّ   َّلشِ   ِ لِ  ِهْ  ْقِ    ِ  الفِ  ِةَ  َدْ  ْمُ  ُ  عُ  ُحَ ُ   َ    عرْ  ْ ويّ      ّد الشَّ  َّمُ
    ابعّ    ّالس   يط ّ    ّالرش

           وأشـهد أن  ،                                   وأشهد أن ال إله إال اهللا وحد ال رشيك لـه ،  ملني                                   بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العا
ًحممدا عبده ورسوله ّ                ً ّ صىل اهللا عليه وعىل آله وأصحابه وسلم تسليام كثريا إىل يوم الدين أما بعد ،ّ َّ ً ً ّ ّ                                                                ّ َّ ً ً ّ ّ 

ّ                                                       ّكتاب الصيام، بعدما أهنـى املـصنف رمحـه اهللا تعـاىل احلـديث عـن كتـاب   :                       يقول الشيخ رمحه اهللا تعاىل
ّ أتبعه بكتاب الصالة ثم كتاب الزكاةّ          ّ الطهارة ثم ّ                                 ّ                                                       بدأ بالركن الرابع من أركان اإلسالم وهو الصيام، واملـراد  ؛ّ
ُ اإلمساك عن املفطرات يف هنار اليوم الذي يراد صيامه :       بالصيام ّ                                              ُ ّ.  
ّ                                                                      ّ وجيب صيام رمضان عىل كل مسلم بالغ عاقـل قـادر عـىل الـصوم ويـؤمر بـه الـصبي إذا  :ّ     ّاملصنف     قال

ّ                                                  ّ هذا مما أمجع العلامء عليه أن صيام رمضان واجب، ومعنـى  :ّ                       ّب صيام رمضان عىل كل مسلم              أطاقه، قوله وجي
ّذلك أنه ال جيب يشء ابتداء غري صيام رمضان لقول النبي صىل اهللا عليه وسلم يف حديث ابن عباس ملا سأله  ّ ّ ّ ّ ًَّ                                                                                        ّ ّ ّ ّ ّ ًَّ

ّ إال أن تطوع ؛ ال «  : ّ                     ّاألعرايب هل عيل غريها قال ّ           ّ ّ                          ّ صوم يشء من األيـام إال رمـضان ً   ً داءّ                 ّ فدل أنه ال جيب ابت)١( »ّ
ُإال أن يلزم املرء نفسه بفعل  ّ                          ُ ّ فتجب عليه به كفارة أو أن ينذر نذرا، قوله عىل كل مـسلم بـالغ   إثمّ ً ّ                                                         ّ ً    :ّ         ّ أمـا قولـه ،ّ

ً فقد سبق معنا أن املراد به الوجوب عىل املسلمني والصحة معا، وبناء :    مسلم ً ّ                                                             ً ً                          عىل ذلك فإن غـري املـسلم لـو  اّ
ّ      ّعىل كـل   :                                                                  ه ولكنه مؤاخذ يوم القيامة عىل عدم صومه وصالته وسائر فروع اإلسالم، قال ئ ز             أمسك فإنه ال جي

                                         وبناء عىل ذلك فإن املرء إذا أمسك وكـان غـري  ،ّ                              ّ يدل عىل أن غري البالغ ال جيب صومه :           قوله بالغ ،         مسلم بالغ
ّبالغ طبعا أن الصبي إذا أمسك عن املفطرات يف هنار رمضان ثم بلغ يف أثناء ال ّ ً                                                                    ّ ّ              إن صومه غـري  :              يوم فإننا نقولً

ّ                                                                                        ّ له فيجب عليه إعادة هذا اليوم، لو أن امرئ كان ممسك عن املفطرات وبلغ الظهر أو العرص فنقـول يف  ئُ  ُجمز
ُ له ألنه ال بد أن يستوعب اليوم وقـد وجـد رشط الوجـوب وهـو البلـوغ،  ئ               إن صومه غري جمز :         هذه احلالة ّ                                                           ُ ّ

ًومثله يقال أيضا يف العاقل، والفقهاء  ُ                                   ً                                                       إن املراد بفاقد العقل هو املجنـون واملغمـى عليـه والـسكران  :      يقولونُ
ّ فإن هؤالء فقدوا العقل إذ هذه العبادة من رشطها النية وفاقد العقل ال نية له، أما النائم فيقولـون ؛     وغريهم ّ َّ ِّ                                                                                           ّ ّ َّ ِّ:   

ّ                  ّ عليه من الليل ثـم                                 إن املرء إذا عزم عىل الصيام وأمجع :ً                         ً وبناء عىل ذلك فإهنم يقولون ،                   إن نومه ال يقطع صومه
                                                

 ).١١( صحيح مسلم )١(



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ٣١٥

                                                                       نام من أوله إىل منتهاه يعني نام من قبل الفجر إىل غروب الـشمس ولكنـه كـان قـد    لو           فإن هذا  ؛            نام يف أثنائه
َّ ألن النوم يمنع استصحاب النية وال يقطعها، بخالف اجلنـون  ،ّ        ّ صح صومه :        يقولون   اه؛                 عزم عىل الصيام ونو ِّ                                                   َّ ِّ

ِّوما يف حكمه مما سبق ذكره فإنه يقطع الن ّ ّ                                     ِّ ّ ّية بالكلية، قولهّ َّ                ّ ّ                        ّ هذا يـدل عـىل أن هـذا الـرشط  :               قادر عىل الصوم :َّ
َاملريض مرضا ز  -                                            رشط وجوب، فغري القادر عىل الصوم وهو العاجز عنه  ً             َ                        فإنه يسقط عنـه الـصوم إىل   -ً   ًنا ِ  ِمً

  .ّ                                     ّالبدل وهو اإلطعام كام سيمر معنا بإذن اهللا
     إىل  اّ                                   ّ ندب وليس أمر إجياب، ويكون األمر متجهـ                     هذا األمر هنا هو أمر ،                        ويؤمر به الصبي إذا أطاقه  :    قال

                                                                                                  وليه ووصيه ومن يقوم عىل تربيته وتنشئته فيأمر أبناءه الصبيان سواء كانوا مراهقني أو مميزين أو دون ذلـك، 
ّ                                                                            ّ املراد باملراهق عند الفقهاء هو من راهـق البلـوغ، وأمـا املعـارصون يف علـم الـنفس وعلـم  ،       مراهق :      وقولنا

ّيعنون باملراهق ربام من كان بعد البلوغ، وأما يف كتب الفقه فاملراد باملراهق من قـارب البلـوغ،             االجتامع فإنام  ّ                                                                                     ّ ّ
ًولذلك عندهم أن املراهق يأخذ حكم البالغ يف بعض األحكام ال يف كلها، إذا املقصود أن الصبي يؤمر حتى  ّ                                                                                          ً ّ

ُوإن كان صغريا كام جاء أن الصحابة رضوان اهللا عليهم كانوا ي ً                                                      ُ                               أبناءهم و يشغلوهنم باللعـب ونحـو ّ      ّصومون ً
  .   ذلك

            هنا جتب بوجود  إ  : ُ                                        ُ بدأ بذكر ما يعرف به دخول شهر رمضان، قال ،                     وجيب بأحد ثالثة أشياء :          يقول الشيخ
       لقـول  ،ً                               ً  أي إذا كمل شهر شـعبان ثالثـني يومـا ،         كامل شعبان  :                           أول هذه األمور الثالثة قال ،              أحد ثالثة أشياء

ّالنبي صىل اهللا عليه وسلم ّ ّ َّ                     ّ ّ ّ ّ فإن غم عليكم فاقدروا له  ؛                           صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته «  : َّ ُ                         ّ ّ      ّفأمتوا   -         ويف رواية   -ُ
ّ أي فأمتوا الشهر كامال، فيجب إمتام شهر شعبان وهذا بإمجاع أهل العلم أنه إذا تم ثالثني يوما فإنه )١( »ّ     ّالعدة ًّ ّ ًّ                                                                                         ّ ًّ ّ ًّ

                       وجـب الثـاين هـو رؤيـة اهلـالل ً                       ًورؤية هـالل رمـضان، إذا امل  : ُ                                   ُحيكم بدخول شهر رمضان، األمر الثاين قال
ُوسيأيت بعد قليل التفصيل يف قضية الرؤية وما هو رشطهـا وإذا مل تقبـل الـشهادة واإلخبـار فيهـا مـا الـذي  ّ                                                                                          ُ ّ

ّ                                                                    ّووجود غيم أو قرت ليلة الثالثني حيول دونه، من املفردات يف مذهب احلنابلة أهنـم   :                    احلالة الثالثة قال  ؟،    يكون
                           ألهنا ليلـة حتتمـل أن تكـون ليلـة   -               إن ليلة الثالثني   :       يقولون  -          من بعدهم                  وهذا عند املتوسطني ف  -       يقولون 

                إن هـذه الليلـة  :      يقولون  –                          هي ليلة مرتددة بني احتاملني  ؛                                         الثالثني وحتتمل أن تكون الليلة األوىل من رمضان
                                                

 ).١٩٠٧( صحيح البخاري )١(



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ٣١٦

ُإذا كانت صحوا ال يوجد غيم وال قرت فإنه حيرم صوم ّ ً                                            ُ ّ ُها ويمنع منه، وأما إن وجد غيم أو قرتً ُّ                                   ُ     إنـه   :          فيقولـونُّ
ُ                                                                  ُمنع من صومه فإذا وجد غيم أو قرت جيـب صـومه، هـذا كـالم املتـأخرين واملتوسـطني ُ               ُ جيب صومه، هناك ي

ّوالدليل عىل ذلك أنه قد جاء عن بعض الصحابة رضوان اهللا عليهم أهنم كانوا يأمرون بـصوم   :   وا        كذلك قال ّ                                                                              ّ ّ
ّليلة الثالثني من شعبان، وصح عن مجاعة كابن عمر وغريه أهن ّ                                                   ّ                                        م كانوا يصومون ويأمرون بصيام الثالثني من ّ

ّشعبان إذا وجد غيم أو قرت، وأخذوا ذلك من قول النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم قال ّ ّ َّ ُ                                                                         ّ ّ ّ َّ ّفإن غـم علـيكم «  : ُ ُ            ّ ُ  -  
ً أي فاقدروا لشعبان بـأن اختـرصوه واجعلـوه قـصريا اجعلـوه تـسعا )١( »          فاقدروا له  -  ُ                ُأي وجد غيم أو قرت ً                                                       ً ً
                            إنني نظرت يف كالم اإلمام أمحد  :َّ                      َّ، وقال الشيخ تقي الدين م                         موا اليوم الثالثني هذا كالمهً              ًوعرشين يوما فصو

ُوقدماء أصحابه فلم أجد أحدا منهم قال بوجوب صوم يوم الثالثني إذا وجـد غـيم أو قـرت ً                                                                          ُ              وإنـام كالمهـم  ؛ً
ّ           ّلـصحابة إمـا              فيكـون فعـل ا ،                                    وهذا هو مقصود الصحابة رضـوان اهللا علـيهم  :      قال ،                 حممول عىل الندب فقط

ًحممول عىل الندب أو حممول عىل اإلباحة، والنهي إنام هو متجه يف حالة إذا كانت السامء صـحوا، إذا عنـدنا  ً                                                                                          ً ً
ُ           ُ يمنـع ليلـة )٢( »ّ                            ّال تقدموا رمـضان بيـوم وال بيـومني «ً                                       ً ليلة التسع وعرشين ممنوع من صومها مطلقا،  :     أمران

ُ                                ُ فإنه يمنع منهـا وإن كانـت غـيم أو  اً              ً ان إن كانت صحوً                                           ًالتسع وعرشين صومها مطلقا، ليلة الثالثني من شعب
ّفقهاء احلنابلة ومنهم املصنف أنه عـىل سـبيل    من            املتأخرون َ  َمِ  ِهَ                                    َ قرت فقد ثبت عن عدد من الصحابة صومه، ف ّ                                      ّ ّ

َّ                                                                                      َّالوجوب وليس كذلك كام قال الشيخ تقي الدين وإنام فعل الصحابة حممول عـىل النـدب أو اإلباحـة فقـط، 
            عنه لثبـوت  ا                                                             ن صوم يوم الشك األخري يوم الثالثني إذا كان من غيم أو قرت فليس ممنوع إ   : ل               ولذلك فإننا نقو

      وقـد  ،                                   ، وهذه من املسائل التي طال فيهـا اجلـدل-  ً               ًكان ظاهرا بينهم  -                              ذلك عن الصحابة رضوان اهللا عليهم 
ًألف فيها اخلطيب رد ّ                  ً                   مطبوع وفيه مصنفات ّ                                                     ّ عىل من قال بالصوم ورد عليه ابن اجلوزي وكتاب ابن اجلوزي  اّ

ًكاملة يف هذا اليوم، واحلافظ ابن رجب له رسالة، أيضا املرعي بن يوسف الكرمـي ثـم األزهـري أيـضا لـه  ًّ                                                                                        ً ًّ
ّرسالة وهكذا، إذا هذه األمور الثالثة التي يعرف هبا دخول شهر رمضان ال غري، وبناء عىل ذلك فإنه باتفاق  ُ ً                                                                                             ّ ُ ً

ً الشيخ تقي الدين وابن السبكي أيضا   اه  حك  -  ل                                       أهل العلم كام حكى ابن السبكي ال جيوز إدخا َّ                                  ً           أنه ال جيوز   -َّ

                                                
 ).١٩٠٠( صحيح البخاري )١(
 ).١٩١٤( صحيح البخاري )٢(



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
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 ٣١٧

ّاحلكم بدخول شهر رمضان باحلساب، واحلقيقة أن فيه خالفا ولكنه مهجور وهو خالف م ً                                                                      ّ ّ             ّرف بن عبد اهللا  طً
                 إن شـهر رمـضان ال  :ُ                                                         ُقد نقل عنه أنه يرى جواز الدخول باحلساب، وبناء عىل ذلك فنقول  -            أحد التابعني   -

                       وإن اجلمهور عىل خالف مـا  ،ّ                                                       ّخوله باحلساب وإنام بواحد من اثنني والثالث حسب ما ذكر املصنفُ      ُحيكم بد
  .         ذكر املصنف

ً                                               ًوإذا رأى اهلالل وحـده صـام إن كـان عـدال، قبـل أن أبـدأ   :                                       بدأ الشيخ بالتفصيل يف مسألة الرؤية فقال
ّبتفصيل هذه املسألة، ثبت عن النبي صىل اهللا عليه وسلم أنه حكم  ّ ّ ّ َّ                                                        ّ ّ ّ ّ   -                           بدخول شـهر رمـضان بـشاهد واحـد َّ

ّبشهادة ابن عمر وغري ذلك، أخذ من ذلك الفقهاء أن دخول كل األشهر شهادة إال شهر  و  ، -              بشهادة أعرايب ّ                                                                         ّ ّ
                                                                                          رمضان فإن احلكم بدخوله إنام هو عىل سبيل اإلخبار، انظر يف رمضان هو إخبار وليس شهادة وما عداه من 

ّنفصلها ثم سنجد هذه املسائل بثها املصنف بعد قليـل يف   -   :      منها                                  األشهر هو شهادة، ينبني عىل ذلك مسائل ّ                                                ّ ّ
  : ،-      كالمه
ّ أن الشهادة يشرتط هلا اثنان وأما اإلخبار فيكتفى فيه بواحد، وعىل ذلك فكل الـشهور ال  :          ملسألة األوىل ا ُ ُّ                                                                             ّ ُ ُّ

ُحيكم بدخوهلا إال بشهادة رجلني إال شهر رمضان فإنه يكتفى فيه بشاهد واحد كام فعل  ّ ّ ّ ُ                                                                        ُ ّ ّ ّ ّالنبي صـىل اهللا عليـه ُ ّ َّ                 ّ ّ َّ
  .ّ                             ّوسلم يف احلديثني الذين ذكرهتم لكم

ّ                                                                    ّما كان من باب الشهادة فال بد من قبوهلا وما كان من باب اإلخبار فإن املرء   ّ   ّ  إن :           أننا نقول :              املسألة الثانية
ّيصدق نفسه، وهذه املسألة التي ذكرها املصنف حينام قال ّ                                                ّ        إن كـان       صـام  ؛                           وإن رأى اهلالل وحده ألنه إخبار  : ّ

ّ                                        ّ من يصدقه ويرى صدقه وإن مل حيكـم حـاكم فـإهنم  ،                                وصام الناس بقوله، يصومون بقوله ،         يصوم هو ً،    ًعدال
                                 إهنا شهادة اثنان فحتى لـو رأى املـرء   :              لكن لو قلنا ،ً                                                ًيصوموا بقوله، هذا عىل كالمهم، إذا عرفنا احلكم الثاين

ً                                           ً شهادة، أيضا مسألة تأيت بعد قليـل فـال أريـد أن                إهنا إخبار وليست  :   وا                  قبل رؤيته ولكن قال ت             اهلالل بنفسه ال 
  .        أستعجلها

ّ أي أن رجال رأى اهلالل وحده وردت شهادته أو أنه مل يشهد، مل  ،                    وإذا رأى اهلالل وحده :ّ          ّيقول املصنف ّ ُ ً                                                      ّ ّ ُ ً
ً                                                                                          ًيذهب للقايض ليشهد عنده ويثبت شهادته، أو أنه مل يكن مثل قديام قد تكون بعض البلـدان ال حـاكم فيهـا 

ّصام إن كان عدال واملقصود بالعدالة هنا ليس ضد الفسق وإنـام   :      قال ؛                          م أهل قرية أو يف فالة ونحوها      وإنام ه ً                                                      ّ ً
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ّ فإن بعض الناس قد ال يكون عدال يف الرؤية ال يعرف مواطن األهلة وهذا كثـري ،                العدالة يف الرؤية ً                                                                 ّ        فـبعض  ،ً
ًء ظنه اهلالل ولـيس هـو، إذا املقـصود ّ                                                        ّالناس يرتاءى اهلالل من جهة ال خيرج منها فلربام رأى نجمة يف السام ّ                               ً ّ

ًبالعدالة يف هذا املوضوع هو العلم باألهلة والصدق يف الرؤية، طبعا والعدالة أيضا التـي هـي ضـد الفـسق  ً ّ                                                                                           ً ً ّ
                                                          وصام الناس بقوله، قوله وصام النـاس بقولـه هلـا صـورتان، الـصورة   :                             فتكون بمعنى أشمل من ذلك، قال

                                                           أي بحكم احلاكم وبناء عىل ذلك فإن شهر رمضان حيكم القضاة بدخوله                   صام الناس بقوله ـ         قصده ب :    األوىل
            ، وهذا الذي -             كام ذكرت لكم  -                                                             بشاهد واحد، وكون أن شهر رمضان يدخل بشاهد واحد ورد فيه حديثان 

ّ                                      ّبن حجي يف ذيله عىل تـاريخ ابـن كثـري أن أهـل  ا                                                 هو من مفردات مذهب احلنابلة واملسلمون عليه، فقد ذكر 
    قـايض   ال                     وحيكمون بدخوله بحكم  ،                                                متطاولة حيكمون برؤية شاهد واحد يف دخول شهر رمضانً           ً الشام قرونا

   ،                                        ، وبناء عىل ذلـك فـإن عمـل املـسلمني عـىل ذلـك كثـري-  ّ                        ّابن حجي من تالميذ ابن كثري  -           نبيل كام ذكر   احل
        النـاس     أن :      يقـول :                                                                   يقيده مثل بعض الشافعية برشوط وبعضهم يطلقه هذه صورة، الصورة الثانيـة  هم   بعض و

ّيصومون بصومه إذا مل يتصور حاكم ُ                             ّ ّ كأن يكون الناس يف بـر طـالعني للـرب فـرأوا اهلـالل نقـول ،ُ ّ                                              ّ    ،       صـوموا :ّ
  .ً                      ً ألهنم يصدقون فالنا وهكذا ن     يصومو
ّ خروج شهر رمضان فإنه ال بد إلثباته من شـاهدين ألنـه  ،                               وال يفطر إذا رآه وحده بخالف اخلروج  :    قال ّ ّ                                               ّ ّ ّ

                 إن اإلخبار الـذي  :ّ                                                     ّ واألصل بالشهادة أنه ال بد فيها من اثنني، الفقهاء يقولون                         إخبار واألصل فيه ألنه شهادة
ُهو يف دخول شهر رمضان يستوي فيه الرجل واملرأة سواء، إذا حيكم بدخول شهر رمضان بشهادة رجـل أو  ً                                                                                       ُ ً

  .                          امرأة وال يلزم فيه الذكورية
ًوال يفطر إذا رآه وحده وال يفطر إال بشهادة اثنني، إذا   :    قال ّ                                                 ً ّ                                  ّال بد من شهادة اثنني ألن هـذا هـو األصـل ّ

ً                               ًوأظـن يعنـي ال أعلـم أن فيـه خالفـا يف   -ً                                    ًفيام أظن طبعا هو مـشهور املـذاهب األربعـة   -             وهذا يف اخلروج 
  .                  مشهور املذاهب األربع

ّوإذا صاموا بشهادة اثنني ثالثني يوما أفطروا، هذه مسألة حتتاج إىل تصور يسري  :    قال ً                                                                   ّ ً               ً وهذا طبعـا كـالم  ،ً
            إذا حكمنـا  :                                                                             قهاء مبني عىل مسألة ذكرناها قبل قليل وهي قـضية كونـه إخبـار أو شـهادة، انظـر يقولـون   الف

                                  يعني أننا حكمنا بدخول شـهر رمـضان  ،                        أو باإلخبار بشهادة اثنني ،      واحد ؛ّ                           ّبدخول شهر رمضان بإمتام العدة
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                      شهر رمـضان وكـان ثبـوت          إذا دخل :                                            ينتهي شهر رمضان بأحد اثنني، أعيدها مرة أخرى :ً                ًقطعا، فإننا نقول
ًدخوله إما بإمتام عدة شعبان ثالثني يوما أو بشهادة اثنني فإهنم يقولون ّ ّ                                                              ً ّ                               نحكم بانتهـاء شـهر رمـضان بأحـد  :ّ

ً إما برؤية هالل العيد ليلة الثالثني أو بإمتام عدة رمضان ثالثني يوما :     أمرين ّ ّ                                                              ً ّ                            هذه واضحة مـا فيهـا إشـكال،  ،ّ
ُة اثنني ثالثني يوما أفطروا، يعني أهنم أن شهر رمـضان ينقـيض وحيكـم                   وإذا صاموا بشهاد :              وهذا معنى قوله ً                                                         ُ ً

ُبدخول العيد إما بالرؤية وهذا م ّ                               ُ ًسلم برؤية هالل شوال أو بإمتام شهر رمضان ثالثـني يومـا، انظـر الـصورة ّ ّ ّ                                                             ً ّ ّ
      ر كـالم           قبـل أن نـذك  -                             سأذكر دليلها، الصورة الثانيـة   ّ                                    ّوهذه بناها بعض املتأخرين ومنهم املصنف   -        الثانية 

ّ إذا كان دخول شهر رمضان بشاهد واحد فإنه ال حيكم بخروجه إال بالرؤيـة أو بإمتـام  :                 األلفاظ أهنم يقولون ُ ّ                                                                         ّ ُ ّ
ّ ال بد أن تتم واحد وثالثني يوما، هذا الـذي مـشى عليـه املـصنف وهـو املعتمـد عنـد  ،ً               ً واحد وثالثني يوما ً ّ                                                                     ّ ً ّ

ّ ملاذا؟ أوال هلم دليل، سنأخذ اجلملة ثم نق ؛        املتأخرين ً                                     ّ         الـذي هـو   -               وإن كـان بغـيم  :                     ول ما هو دليلهم، يقـولً
    فطـر  يً                                              ً يعني رجل ليلة الثالثني صامه يرونه وجوبا فإنـه ال  ؟                        أو قول واحد، ما معنى غيم  -                حسبناه قبل قليل 

َلتامم الثالثني بل يفطر لتامم واحد وثالثني ما مل ير ُ                                            َ   مل   :                                             اهلـالل قبلـه أو بقـول واحـد أي بإخبـار واحـد، قـالُ
ّيتموا واحد وثالثني يوما إال أن يروه          يفطروا بل  ً ّ                                ّ ً ّ أو يكملوا العدة، يعني يكملوا العدة بمعنـى -         أي اهلالل  -  ّ ّ                                          ّ ّ

                             الـذين بـدأوا الـصيام ألجـل الغـيم   -                              رمضان واحد وثالثني يوم، اثنان  ن                          إمتام واحد وثالثني يوم فيصومو
        وأنه قد   :                       ك؟ أمران األمر األول قال                                                        واحلالة الثانية إذا كانت بشهادة رجل واحد، ما دليلكم عىل ذل  -      والقرت 

ّإن النبي صىل اهللا عليه وسلم قـال  :      قال)١(     اخلطاب                                            جاء عند النسائي وغريه أن عبد الرمحن بن زيد بن  ّ ّ َّ                            ّ ّ ّ     وإن  «  : َّ
           وألنـه إخبـار   :   وا        متـام، قـال                                   فجعل العـربة بالـشاهدين يف الـدخول واال)٢( »                         شهد شاهدان فصوموا وأفطروا
      وهـو  ،           هـذا كالمهـم ؛ِّ                                             ِّ بخالف الشهادة فإهنا تفيد الثبوت والبينة والقطع ،                         واإلخبار حيتمل الصدق والكذب

ّ                                                                                          ّالذي مشى عليه املتأخرون، ولكن الذي عليه العمل هو القول الثاين وهو الذي مشى عليه صاحب الـوجيز 
  م ُ                 ُ ففي كـال احلـالتني حيكـ ،                                                                  الدجييل ومجاعة أنه ال فرق بني ثبوت الشهر بشاهد أو بشاهدين ال فرق بني ذلك

                                                
لنسائي ولعله سبق لسان، والصواب هو ما أثبتناه كام جتده يف سنن ا) عبد الرمحن بن زيد بن أسلم( يف األصل قال الشارح حفظه اهللا )١(

 .واملسند
 ).٣٨١١(صحيح اجلامع ). ٢١١٦(النسائي .  صحيح)٢(
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ّ                              ّ أو يكملوا العدة، يعني يكملوا  :                           أريد أن أرشح آخر مجلة، قوله طً                                     ًبانقضاء شهر رمضان بإمتام ثالثني يوما، فق
ّعدة شعبان ورمضان معا فيكون صومهم واحدا وثالثني يوما لكـي ال يـذهب وهلـك إىل أن إكـامل العـدة  ًّ ً ً                                                                                   ّ ًّ ً ً

ّوا العـدة أي يكملـوا عـدة شـهرين               قـوهلم أو يكملـ ،   ال !              هنم يصومون ثالثني إ   :                    خاص بشهر رمضان فتقول ّ                             ّ ّ
                                                                                          متوالني شعبان ورمضان، هذا كالمهم ولكن وإن كانوا مثل املتأخرون ولكن املعتمد والفتوى والقضاء عىل 

ّ ألن احلقيقة إلزام الناس بالصوم واحد وثالثني يوم ليس مـن الـسنة يف يشء، النبـي صـىل اهللا  ،       خالف ذلك ّ َُّّ َّ                                                                            ّ ّ َُّّ َّ
ُ، فدل ذلك عىل أنه ال يمكن أن حيكـم )١(       الثالثة           بإصبعه يف  س     وخن »       وهكذا          الشهر هكذا «  : ّ              ّعليه وسلم يقول ّ                               ُ ّ

ّ                                                                                  ّبأن الشهر واحد وثالثني يوم إال يف حاالت نادرة مثـل أن يـصوم الـشخص يف بلـد ويفطـر يف بلـد أخـرى 
ً إن الشهر ثالثون يوما فقط ولكن أحد اليومني إما األول أو األخري هو املزيد، ولكن نظرا إىل  :     فنقول ًّ                                                                                 ً ّ      ّأنك ال ًّ

ُ                        ُ وما عدا ذلك فال يلزم عىل  ،                    هذه الصورة الوحيدة ،                    نلزم هذا الصوم فقط :                             تعرف أي أحد اليومني فإننا نقول
  ن  إ   :ّ                                                    ّنتقل إىل مسألة االشتباه وما يتعلق هبا، قلت لكم قبـل قليـل اً                                   ًسبيل الوجوب بصوم ثالثني يوما، قبل أن 

      وهـل  ،           وجـوب صـومه ؟                  مشهور مذهب ما هو :    قلنا  –                                  اليوم يوم الثالثني فقط الذي فيه غيم   -            مسألة الغيم 
ًيعد من رمضان؟ نعم، كيف يعد من رمضان؟ إذا ثبت أن رمضان كان تسعا وعرشين يوما فإذا حسبت معه  ً ّ ُّ ُ                                                                                        ً ً ّ ُّ ُ

             ألف وأربعمئـة                                     نه ثامين وعرشين مثل ما حدث عندنا يف عام  إ   :ً                                      ًيوم الغيم أصبح تسعة وعرشين يوما إذا قلت
ًا عدة شعبان ثالثني يوما ثم ملا صام الناس ثامنية وعرشين يوما ثبت بشهادة أكثر من ّ               ّ، فإن الناس أمتو       وأربعة  ًّ ّ ّ                                                                          ً ًّ ّ ّ

ًشخص بل عدد كبري جدا أن اهلالل قد طلع وأنه يرى فلم يـصم النـاس إال ثامنيـة وعـرشين يومـا، ونحـن  ًّ ُ ّ ّ                                                                                   ً ًّ ُ ّ ّ
ّ ال بد أن يكون الشهر إما تسع وعرشين أو ثالثني :    نقول ّ                                         ّ      إن  ؛               لذي فيه غـيم وقـرت ا  -                     فمن مل يصم يوم الشك  ،ّ

ًفإنه جيب عليه أن يصوم يوما، وإذا كان آخر يوم من غيم أو قرت   -                كان فيه غيم وقرت  ّ                                                         ً ًال بد أن يكون رشطـا   -ّ ّ                 ً ّ
ًلـيس اجتهـادا فقهيـا   -                                                      فصامه أجزأه عن رمضان وهذا قضاء الصحابة رضوان اهللا عليهم   -             من غيم أو قرت  ً                  ً ً

ً                                                 ًهم ثالثة أو أربعة أو قـول عـدد مـنهم ريض اهللا عـنهم، إذا   ظن أ                         بل ثبت عن عدد من الصحابة   -          للمتأخرين 
  .ّ                                                 ّفقط نعرف عىل الرأيني إما عىل سبيل الوجوب أو االستحباب

ً وإن اشتبهت األشهر عىل األسري كيف تشتبه؟ يعني أن رجال يكون أسريا يف بلد ال إسالم  :          يقول الشيخ ً                                                                        ً ً
                                                

 ).١٩٠٨( صحيح البخاري )١(
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   ،ّ                                          ّا احلقيقة كنت أظنه قد يوجد يف بلد لألسـري ونحـوه                       فتشتبه عليهم األيام، وهذ  -                ال يعرفون الشهور   -     فيها 
ًولكن مر عيل قريبا  ّ ّ                 ً ّ َكتاب اسمه تاريخ املوصل لرجل تويف قريبا من نحو سبعني سـ  يف ّ ً                                                   َ      ة ألن َ  َنَ           َة أو مخـسني سـَ  َنً

ً وكان حيا قال                     ألف وثالثمئة ومخسة وستنيُ               ُالكتاب طبع عام  ّ             ً                                      إن بلدة بجانبنـا يف املوصـل اشـتبهت علـيهم   : ّ
ّ                                   ّ فزارونا يف املوصل فبينا هلم األيام مـا  :                                                   م يعرفوا اجلمعة من األربعاء واشتبهت عليهم األشهر، يقول ل       األيام ف

ّهو يوم اجلمعة من غريه وما هو رمضان من غريه، إذا قد يوجد االشـتباه حتـى يف غـري بـالد املـسلمني هـو  ً                                                                                    ّ ً
                         رب فيه باأليـام لكـن قـد يوجـد                                                          رضب مثال عىل األسري الذي يكون يف بلد غري مسلم أو يف سجن مغلق ال خي

ًة قريب جدا هذه األخبارَ  َنَ                                         َوقد ذكرت لكم هذا يف قرن قريب أقل من مئة س ّ                     ً ّ.  
ّ وإذا اشتبهت األشهر عىل األسري حترى، يعني حترى ما هو شهر رمـضان حتـرى وصـام :    يقول ّ ّ                                                                 ّ ّ          يتوقـع،  ؛ّ

ًجزأه إال أن يوافق طبعا يوم العيد فإن ي أ                             فإن وافق صومه الشهر وما بعده  ّ                                     ً ُ                               ُوم العيد ال جيزأ فيقيض يوم العيـد، ّ
ُ               ُ جيزأك عـن رمـضان  :      نقول ،                  فإذا به شهر شوال ،ّ            ّ إن هذا أوله :ّ                                   ّرجل حترى شهر رمضان ينظر إىل اهلالل يقول

ّفيجزئك عن رمضان، لكن لو حترى فلام تبني له        الوجوب                       ألن صومك بشوال كان بعد  ّ ّ                                       ّ ّ                    رجع إىل بلده إذا به  وّ
      فـإن  :                                                        أعد اليوم ألنك صمت قبل وجود الشهر حقيقة، وهذا معنى قولـه ،        ال جيزئك :      نقول !            قد صام شعبان

                                                                أي من األشهر التي بعده أجزأه، وإن وافق قبله يعني صام شعبان صام  ،ّ                                ّوافق الشهر حتريه الشهر أو ما بعده
  .                    رجب مل جيزئه هذه واضحة

               يف رمـضان سـواء                                رشع الشيخ بذكر أحكام الذي يفطـر :                           باب أحكام املفطرين يف رمضان :          يقول الشيخ
  .                                بعذر أو بدون عذر ما الذي جيب عليه

          إهنـم أربعـة   : ُ                                  ُ بدأ بذكر الذين يباح هلـم الفطـر وقـال ،                                 ويباح الفطر يف رمضان ألربعة أقسام ً:    ًأوال  :     فقال
                                            أي بالصوم فإذا كان املرء يترضر بصومه ويؤذيـه  ،                  املريض الذي يترضر به  -               أي أحد األقسام  -       أحدها  :    قال

ّ له الفطر، ومعنى الترضر كام ذكرنا يف الصالة، إما أن يشق عليه الصوم أو أنه يؤخر بـرؤه أو              صومه فإنه جيوز ّ ّ ّ                                                                                   ّ ّ ّ ّ
ّ                                                                  ّ وقلنا يلحق هبا أمر رابع إذا ظن ذلك وهو يف احلقيقـة ملحـق بالثالثـة سـواء  ،               هذه ثالث أشياء ،         يزيد مرضه

ّرجل يصاب باحلمـة    ال :ّ                                                          ّقلنا عىل سبيل القطع أو عىل سبيل الظن، ولذلك ملا قيل لإلمام أمحد ُ              ّ      هـي  ىّ    ّاحلمـ  -  ُ
ّنعم وأي يشء أشد من احلم  :                 فيفطر ألجلها؟ قال  -       احلرارة  ّ ّ                      ّ ّ                     حيتاج إىل أن يتناول  ىّ                    ّ ، الشخص إذا أصابته مح ىّ



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ٣٢٢

ّماء أو يتناول خافض للحرارة ونحوها فيجوز اإلفطار هبا ألن فيها مشقة خارجة عن العادة ً                                                                              ّ ً.  
                                            املسافر الذي له قرص، من املسافر الـذي لـه قـرص؟ هـو  و  -           أي بالصوم  -                    املريض الذي يترضر به  :    قال

       كيلـو     ثامننيً                    ً يكون تقريبا أقل من             ستة عرش فرسخا                                              الذي قصد بلدة بمسافة القرص وهي مقدار مسرية يومني 
        ولـو كـان   -                          يعني من حني خيرج مـن البلـد  ،                   إذا خرج من العامر ؟ّ                        ّ لكن متى يرتخص برخص السفر ،     بقليل

ّك حيمل حديث أيب برصة الغفاري ريض اهللا عنه يف أنه خرج من       وعىل ذل  -              ينظر إىل البلد  ُ                                                 ّ          وهو ينظـر        الكوفة ُ
  .                          وليس العربة بالبعد عن النظر  -              العربة بالعامر   -                             إليها أفطر فهو خرج من العامر 

ّ                                                      ّفالفطر هلام أفضل، املصنف يميل وهـو مـذهب املتـأخرين أن الفطـر   :      قال ؛                  واملسافر الذي له قرص  :    قال
ّن الصوم ويستدلون بحديث النبي صىل اهللا عليه وسلم أنه قال              للمسافر أفضل م ّ ّّ ّ َّ                                                    ّ ّ ّّ ّ ّ                    ّليس من الـرب الـصيام يف  «  : َّ

  .          ظاهر احلديث لّ                                   ّوهذا يدل عىل أن الفطر أوىل من الصيام   :    قال  ، )١( »    لسفر
  .ّ                                   ّوعليهام القضاء فقط وال جيب عليهام كفارة  :    قال
  .                     ا عن الواجب وسقط عنهام                أجزأمها، أي أجزأمه  -                 أي املريض واملسافر   -         وإن صاما   :    قال

   ،                                                     احلائض والنفساء، واملراد باحلائض أي التي خرج دم حـيض منهـا  : ُ                                ُالثاين من الذين يباح هلا الفطر قال
  -                      وهـي قـوالن عنـد الفقهـاء  -                            دم احليض ومل تره ففيه روايتان   ّ                                       ّوبناء عىل ذلك فإن املرأة إذا أحست بانتقال
ُر أنه يعتربُ                                ُهل يعترب ذلك من احليض أم ال؟ فاملشهو ّ          ُ ّ                                                     ّ والرواية الثانية وهي التي عليها الفتوى والعمل أنـه ال  ،ّ

ّ ال بد من اخلروج بحيث أنه يكون قد خرج منها ولو بعد الصوم ولـو قبـل األذان  هّ   ّ  إن :ّ                   ّبد من النظر ويقولون ّ                                                                     ّ ّ
  .                                                    بدقائق قليلة يفسد اليوم ألنه خرج من املرأة حيض أو نفاس

ً                                                           ًمن باب االستنكار لو أن امرأة حامال ولدت والدة عارية عن دم فهل ً          ً طبعا هنا  ،              تفطران وتقضيان  :    قال
   ؛ّ                                                                     ّ يفسد صومها أم ال؟ لو أرادت أن تفطر جيوز هلا أن تفطر ألهنا فيها مـشقة عليهـا ه                      هذا اليوم الذي ولدت في

ّلكن لو أرادت أن تتم يومها جيزئها؟ النفاس ما هو أقله؟ ال حد له ّ                                                           ّ ّ             ّ وال نحكم أهنا                    عنى أن املرأة قد تلد  املً     ً إذا  ،ّ
           التنظيـف ومل       الـشق وّ             ّفهـذه ربـام صـار   -       قيـرصية  –  ّ                                                  ّنفساء إذا مل يكن منها دم، ذكرنا مثال عملية شق البطن

ّهنا يباح هلا لتعبها ومشقتها لكـن لـو أرادت أن  إ   :ّ                            ّخيرج دم فإنه يف هذه احلالة نقول ُ ّ                                          ّ ُ                    تم يومهـا فـإن صـومها  تـّ
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  .                   صحيح لعدم خروج الدم
  -ّ            ّتكلمنـا عنهـا   -ٌ                                                          ٌ لالستذكار لو أن امرأة خرج منها دم قبل الوالدة بيـوم أو يـومني ً                   ً املسألة الثانية أيضا
                                                 ألن املرأة احلامل ال حتيض كام قالـت عائـشة ريض اهللا عنهـا،  ،ً                 ً  أم ال؟ ال ليس حيضا اّ                  ّفهذا الدم يسمى حيض

ّله حكم النفاس، وليس نفاسا يف املدة    إنام ً          ًليس نفاسا  ً                                ّ ّ                    ّ يـصح هـذا اليـوم الـذي ّ                       ّ وإنام له حكم النفـاس، فـال ،ً
  .                                        لكن نربط الباب الذي قلنا قبل يومني باليوم  -                      فقط من باب االستذكار -  ّ            ّخرج فيه الدم

  .ً                                                         ً الشيخ تفطران وتقضيان، أي تفطران هذه األيام وجوبا وتقضيانه :    يقول
  .                 وإن صامتا مل جيزئهام  :    قال

ّأيضا عندي مسألة ثالثة، إذا انقطع الدم خالل األربعني سمين ّ ً                                                     ّ ّ             إذا انقطع  :ّ                             ّاه ماذا؟ سميناه نقاء، قلت لكمً
ّيوما كامال، هل يصح الصوم فيه أم ال؟ يصح أكيد، نعم يصح الصوم فإن رجع الدم متسك أو تفطر ّ ّ ّ ً ً                                                                                  ّ ّ ّ ّ ً        تفطـر  ،ً

  .       بعد ذلك
                          إذا خافتا عىل ولدهيام، احلامـل   :                  احلامل واملرضع، قال  : ّ                                    ّ املرأة الثالثة التي جيوز هلا الفطر قال :      الثالث  :    قال
ّملرضع إذا خافت عىل نفسها رضرا عىل نفسها فإهنا داخلة يف املريض فتأخذ حكم املريض، لكن إن خافت   وا ً                                                                                    ّ ً

ّعىل ولدها بمعنى أن احلامل قد يقول هلا الطبيب أو الطبيبة جيب عليـك أن تـأكيل لكـي ال ي ّ ّ                                                                            ّ ّ         اجلنـني،  رّ  ّرض تـّ
ّ إنني إذا أمسكت عن الط :ّ                                  ّواملرضع ألن بعض النساء وهذا كثري تقول ّ                       ّ ّعام فإنه سـيجف اللـبنّ ّ                   ّ           سـيجف وال  ،ّ

َيمكن للصبي أن يرتضع، قد يقول شخص طيب هي تنتقل للصناعي نقول ّ                                                          َ ً                           ً ليس الزما، فيجـوز للمـرأة أن  :ّ
ًتفطر ألجل وليدها سواء كانت مرضعا أو حامال وإن كانت هي صحيحة يف بـدهنا، قـال ً                                                                     ً               أفطرتـا وقـضتا،   : ً

                         ، ومقدار اإلطعام هو ماذا؟  اّ                           ّكينا ، تطعم عن كل يوم مسكينّ                                       ّجيوز هلا الفطر وتقيض، وأطعمتا عن كل يوم مس
ّصاع من طعام إال من يشء واحد وهو الرب فإنه خيرج     نصف  ّ ّ                                           ّ ّ ّ، سـنتكلم عنـه إن شـاء اهللا ربـام بعـد        مد واحدّ ّ                               ّ ّ

ّوإن صامتا أجزئهام كام ثبت ذلك عن ابن عباس وغريه أنه قال  :          قليل، قال ّ                                                    ّ ّ                          ّإن املـرأة احلامـل واملرضـع إذا  (  : ّ
ً                                          ً، جيب أن تطعم مع قضائها وهـذا هـو أيـضا عليهـا )١( )                                        رتا ألجل وليدمها قضتا وأطعمتا وال إثم عليهم   أفط
  .    اآلية

                                                
 ).١٨/٤(اإلرواء . بنحوه) ٤٢٥/٣(الطربي يف التفسري .  صحيح)١(
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ً لكونه كبريا ونص عىل الكرب ألن غالبا الكـرب  ،ٍ                   ٍ العاجز عن الصوم لكرب  -             أي من األقسام   -       الرابع   :    قال ّ ًّ                                      ً ّ ًّ
                          بعض األمراض ال يرجـى برؤهـا  ،        رجى برؤه          أو مرض ال ي  : ّ                                          ّال يرجى الشفاء منه فإن اهلرم ال شفاء منه، قال

ّوإنام يغلب عىل الظن االستمرار هبا، قال ّ                                  ّ ّفإنه يطعم عنه كل يوم مسكين  : ّ ُ ّ                          ّ ُ ً                               ً، العاجز عن الصوم إذا كـان كبـريا  اّ
َأو بسبب مرض ز ٍ              َ ّ أو كان زمنا يعني مرضا مستمرا به فإنه يسقط عنه الـصوم بالكليـة، وإنـام جيـب عليـه ٍ  ٍنِ  ِمٍ ّ ّ ً ً ً                                                                           ّ ّ ّ ً ً ً

ً يطعم عن كل يوم مسكينا، جيب أن يطعم عن كل يـوم مـسكينا، وقلنـا ؛ّ       ّالكفارة  :   وا           بدله؟ قال        وما هو ، هُ   ُ بدل ًّ ّ                                                          ً ًّ ّ :  
                                                وعرفنا أن نصف الصاع كـم يعـادل؟ إيـت بإنـاء فيـه ليـرت   -ّ        ّأي مدان   -                           إن مقدار اإلطعام هو نصف صاع 

ّونصف ألن الصاع ثالثة ليرتات نصف الصاع ليرت ونصف وامأله حبا من أي طعام ليس رش ً ّ                                                                      ّ ً   ، ّ     ّالـستةً      ًطا من ّ
ّأي طعام يطعم إال الرب  ّ ُ ّ                    ّ ّ ُ ّا ثبت من فعل الصحابة كمعاوية وغريه أهنم قدروا الرب أو النصف من الرب بـضعفه  ملّ ّ ّّ ّ                                                                      ّ ّ ّّ ّ

ّمن غريه من األطعمة لنفاسته وغالء ثمنه، وهذا خاص عند الفقهاء التقدير خـاص بالكفـارات دون زكـاة  ٌ ٌ                                                                                        ّ ٌ ٌ
ّالفطر فإن زكاة الفطر يستوي الرب وغريه ّ                                   ّ         أي من  ،                              ، وعىل سائر من أفطر القضاء ال غري-                  الذي هو السمراء –  ّ

ّاملريض واملسافر واحلائض والنفساء وأما احلامل واملرضع فإهنام يقضيان ويطعامن ّ                                                                  ّ ّ.  
ًإال من أفطر بجامع يف الفرج، طبعا قوله  :    قال ٍ ّ                                  ً ٍ   َ  َمُ  ُرَ                                              َ وعىل سائر من أفطر يشمل من أبيح له الفطر ومـن حـ :ّ

ّعليه الفطر أيضا حت ً                   ّ ً عليه الفطر فإنه جيب عليه القضاء فقط، خالفـا ملـن قـالَ  َمُ  ُرَ       َى من حً ّ                                                ً ّ              ّ كـبعض املالكيـة -  ّ
ّإن من تعمد الفطر بنهار رمضان من غري عذر جتب عليه الكفارة وهـو صـيام شـهرين متتـابعني   -      وغريهم  ّّ                                                                              ّ ّّ

ّقياسا عىل اجلامع، واجلمهور أن الكفارة خاصة باجلامع فقط، قال ّ ً                                                     ّ ّ     يف  :ٍ               ٍع يف الفـرج، قولـهّ              ّإال من أفطـر بجـام  : ً
ّالفرج لكي ال يظن أن املبارشة وأن اإلمذاء وأن اإلمناء موجـب للكفـارة، ودلـيلهم عـىل ذلـك قـال ّ ٌّ ّ                                                                                ّ ّ ٌّ    ألن   :   واّ

ّالكفارات ال قياس فيها، والذي ثبت يف الصحيح من حديث أيب هريرة أن الرجل الذي جاء للنبي صـىل اهللا  ّ ّ ّ ّ                                                                                        ّ ّ ّ ّ ّ
   ؛)١(                                                وقعت عىل أهيل يف هنار رمضان أو عىل زوجي يف هنـار رمـضان ؛               يا رسول اهللا هلكت  : ّ              ّعليه وسلم فقال

ّفأوجب النبي صىل اهللا عليه وسلم الكفارة، فال يقاس عىل غري من واقع وهو اجلامع الكفـارة، فـإن الكفـارة  ّ ّ ّ ّ ّ ّ َّ                                                                                         ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ َّ
ّثبوهتا ال جيري فيه القياس، ولذلك سنمر بعد قليل أن اإلنزال ونحوه مفطر ومع ذلك فإننا ٌ ّّ                                                                              ّ ٌ           ل ال كفـارة      نقو :ّّ

ّ بجامع يف الفرج لكي ال يظن أن املبارشة موجبة للكفارة، قال :                   فيه، وهذا معنى قوله ّ ٍ                                                    ّ ّ ّ                    ّفإنه يقيض أي من أفطر   : ٍ
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ّهبذا السبب، ثم بني مقدار الكفارة وهي كفارة مغلظة ّ ّ ّ َّ                                              ّ ّ ّ ّ ّ                            ّ بمعنى أنـه يـشرتي إن مل يكـن قـد  ،          ويعتق رقبة  :      قال ،َّ
َّقنا     ملك  ِ    َّ ّويعتقه كامال، واحلقيقة أنِ ً                        ّ ً                                                           ً قضية العتق انقطع اآلن من سنني كثرية جـدا بعـد قـرار األمـم املتحـدة ً

ٌة وهو ممنوع الرق، بل إن الرق من حيـث الوجـود ملغـي َ  َنَ                                           َوعندنا يف اململكة له اآلن نحو أكثر من أربعني س ّ ّ ّ                                               ٌ ّ ّ ّ
  -ّ       ّشافعية                                    وهو من علامء القرن العارش من فقهاء ال  -                               وقد ذكر احلافظ ابن حجر اهليثمي  ،ً               ً من سنني كثرية جدا

ّأن الرق يف زمانه ال جيوز رشا ّ                        ّ ّألنه ال يوجد يف زماننا رقيـق كـان سـبب رقـه مـرشوع  :    قال  -ّ    ّرقة     األ-   هم  ؤّ ٌ ّ                                         ّ ٌ ّ،   
ٌوإنام كل األرقة يف زماننا إما مرسوق أو نحوه، ولذلك كان كثري من الفقهاء مـن قـرون قديمـة يقولـون ّّ ّ                                                                                      ٌ ّّ ّ    ّ إن  :ّ

ّهذا الكفارة باإلعتاق التغت لعدم وجود رق صح ّ                                         ّ ّ إن االعتـاق بـالرق اآلن  :ً                          ًيح كام ذكر بعضهم، إذا فنقـولّ ّ                     ّ ّ
ّفكل الناس أصبحوا أحرارا، وال يوجد يف الرشع ما يمنع مـن ذلـك، بـالعكس إن   -ّ            ّال يوجد أرقة   -      انقطع  ً ّ ّ                                                                  ّ ً ّ ّ

ّالرشع متشوف لعدم وجد الرق، لذلك ألغى الرشع مجيع أسباب الرق إال سببني أو ثالثة فقط، وهي التوالد  ّ ّ ّ                                                                                         ّ ّ ّ ّ
ّد من اجلاهلية ومن حرب بني مسلمني وكفار وهذه قليلة، ولذلك املصنف قليل بحثه للعتـق، كـان       وما وج ّ ٍ ّ                                                                                 ّ ّ ٍ ّ

ًفإن مل جيد أي مل جيد رقبة إما وجودا حقيقيا أو مل جيد ما يشرتي بـه  : ً                               ًإشارة ومل يكن له بابا مستقال، قال ً ّ                                                         ً ً   :      قـال ،ّ
    هـذا   -ّ                              ّ إن املراد بصيام شهرين متتـابعني  :    ولون                                                   فصيام شهرين متتابعني كام يف حديث أيب هريرة، والفقهاء يق

ٌأنه إن ابتدأ الصيام من أول الـشهر فنهايـة الـشهر الثـاين متـام الـشهرين، سـواء كـان   -        املذهب      مشهور   هو  ّ                                                                          ٌ ّ
ّألنه صدق عليه أنه قد صـام شـهرين، وأمـا إن ابتـدأ الـصيام يف غـري أول   : ّ                          ّالشهران تامني أو ناقصني، قال ّ ّ ّ                                                             ّ ّ ّ ّ

ًلثاين فال بد أن يتم ستني يوما، ألننا ال نحكم بالقطع بإمتامه شهرين إال بإمتامه ستني يومـا                 الشهر ولو اليوم ا ًّ ّ ّ                                                                               ً ًّ ّ ّ،   
ّألن احلقيقة هو صام جزء من ثالثة أشهر، إذا عرفنا معنـى الـشهرين أهنـا ختتلـف بتقريرهـا باعتبـار ابتـداء  ً ّ                                                                                           ّ ً ّ

ّ ولذلك فإن هذا الرجـل  ،       خص نفسه                                وتقدير عدم استطاعة الصيام بالش ،                  فإن مل يستطع الصيام  :           الصوم، قال ّ                     ّ ّ
ّملا جاء للن ّ           ّ ّ صىل اهللا عليه وسلم قالّ   ّبيّ ّ                    ّ        نقلـه  ،                                أنت صحيح البـدن وأنـت وأنـت مبـارشة :       مل يقل ،        ال أستطيع  : ّ

ّالنبي صىل اهللا عليه وسلم إىل بدله ، قال ّ ّ َّ                                   ّ ّ ّ ًفإطعام ستني مسكينا، ال بد أن يطعم ستني مـسكينا  : َّ ًّ                                           ً ّ           ّ وعنـدهم أن  ،ًّ
ّ                                   ّ واحد ستني طعمة، بل ال بد أن يقسم بـني  ا                     عندهم أن يعطى مسكين ئ                  هم من التعدد فال جيزّ              ّاملساكني ال بد في

ّفإن مل جيد سقطت عنه، ألن ذاك الرجل ملا جاء للن  : ً                                       ًالستني، لكي يبذل جهدا أكثر يف اإلطعام، قال ّ ّ ّ                                           ّ ّ ّ ّ    ّ صـىل ّ   ّبـيّ
ّليس يف املدينة من هو أفقر مني فلام جاء للن  : ّ                ّاهللا عليه وسلم قال ّّ                                        ّ ّىل اهللا عليه وسلم أعطاه إياه فأخذه ومل    صّ   ّبيّّ ّ                                   ّ ّ
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ّيقل النبي صىل اهللا عليه وسلم ّ ّ َّ                         ّ ّ ّ ّ إنه قد بقيت يف ذمتك، والفقهاء يقولون :َّ ّ                                    ّ ّ إن كل الكفارات تبقى يف الذمة إال  :ّ ّّ ّ ّ                                ّ ّّ ّ ّ
ّكفارة اجلامع يف هنار رمضان لورود النص هبا، هم يقفون عند النصوص، أما من حيث القاعدة فـإن األصـل  ّّ ّ ّ                                                                                       ّ ّّ ّ ّ

ّالكفارات تبقى بالذمة، األصل عندهم أن الكفارات تبقى يف الذمة إال هذه الكفارة لكون النبي صىل اهللا ّ   ّأن  ّ ّ َّّ ّ ّ ّ ّّ                                                                                          ّ ّ ّ َّّ ّ ّ ّ ّّ
َعليه وسلم ضحك منه ومل يبقيها يف ذمته بل أعطاه الطعام أو الف ّ ّ ّ                                                          َ ّ ّ                           أطعمه أهلك، فهم وقفوا عنـد   :          ق له وقالَ  َرّ

ّ وإال فاألصل أهنا تبقى يف الذمة حلني الغنىّ                              ّفقط نستثني هذه الكفارة بالسقوط  :   واّ           ّالنصوص وقال ّ ّ                                    ّ ّ ّ.  
ّفإن جامع ومل يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، من كرر اجلـامع يف الـصوم نقـول  :    قال ّ ّّ                                                                      ّ ّ          لـه ثـالث  :ّّ
ٍ أن جيامع أكثر من مرة يف يوم واحد :                                  لننتبه هلذه احلاالت الثالث، احلالة األوىل  :     حاالت ّ                               ٍ         ففيهـا  :           فهنـا نقـول ،ّ

ّمن باب تداخل الكفارات، وقاعدة التـداخل رشحناهـا قبـل يف قواعـد جامعـة وفوائـد مجـة ّ            ّكفارة واحدة  ّ                                                                         ّ ّ
ّسعدي يف الدرس املايض، هذه داخلة فيها أهنا تتداخل فمن جامع يف أكثر من مرة يف يـوم واحـد     ابن       للشيخ  ّ                                                                               ّ ّ

ّ من جامع ثم كفر ثم جامع مرة أخر :ّ                                            ّوجبت عليه كفارة واحدة انتهينا، احلالة الثانية ّّ                               ّ ّى، جـامع ثـم كفـر ثـم ّّ ّّ                  ّ ّّ
َ جيب عليه تكرار الكفارة ألن الكفارة األوىل أنـام تكـون ملـ :ّ                     ّجامع مرة أخرى فيقولون ّ ّ ّ ّ                                                  َ ّ ّ ّ   ا َ                  َا قبلهـا وال تكـون ملـّ

ّبعدها وعندهم قاعدة أن الكفارة جيوز تقديمها عىل سببها وال جيوز تقديمها عىل رشطها، مثل كفارة اليمـني  ّ ّ                                                                                           ّ ّ ّ
ّجيوز يل أن أحلف ثم أكفر قبل ّ                         ّ ّقول النبي صىل اهللا عليه وسلم ل  ،     أحنث     أن ّ ّ ّ َّ                         ّ ّ ّ ّ                     ّمن حلـف عـىل يمـني ثـم رأى  «  : َّ

ّغريها خريا منها فليأت الذي هو خري ثم يكفر عن يمينه ًّ                                               ّ ّفليكفر عن يمينه ثم يأيت الـذي هـو   -         ويف رواية   -  ًّ ّ                               ّ ّ
           اآلن أخـرج  ه نـ                                            عىل السبب لكن ال جيوز تقديمه عىل الـرشط، ال جيـوز أ اّ                      ّ فدل عىل أنه جيوز تقديمه)١( »  خري

                                   ال جتزئك، مثل ما قلنا يف ملك النـصاب  :      نقول !                   عرشة أيامن سوف أحلف      من أجل   :ّ                   ّكفارة عرشة أيامن أقول
ً                                                                                           ًجيوز تقديم الزكاة عىل احلول وال جيوز تقديمه عىل ملك النصاب، إذا مثلها مـا قلنـاه هنـا يف هـذه املـسألة، 

ّ                                              ّجه أكثر من مرة يف أكثر من يـوم لـيس يف يـوم واحـد يف ّ                                              ّاحلالة الثالثة هي املهمة عندي، إذا جامع الرجل زو
ّأكثر من يوم ومل يكفر وهذا هو الكثري الذي يكثر السؤال فيه، انظر ما هو ظاهر كـالم املـصنف؟ قـال ّ                                                                                      ّ     فـإن   : ّ

ّجامع ومل يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحـدة، فأدخـل الـصورة األوىل والثالثـة فيهـا ّ                                                                         ّ        أي رأي   -        فعنـده  ،ّ
ّ وأما املتأخرون سأذكر مـا دليـل املتـأخرون ودليـل املؤلـف، وأمـا املتـأخرون  ،ّ             ّا كفارة واحدة  أهن  -ّ      ّاملصنف  ّ                                                                 ّ ّ

                                                
 ).١٦٥٠( صحيح مسلم )١(
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ّ األيام التي وقع فيها اجلامع فعن كل يـوم كفـارة ت           إذا اختلف ،   ال :       فيقولون ّ                                          ّ ّ                          ّ فـالعربة بعـد األيـام، مـا سـبب  ،ّ
ّ                      ّكفارة واحدة واملوجب هلا              فمن رأى أن ال  -ّ                         ّتداخل العبادات والكفارات   -      تداخل   ال                 االختالف؟ هو قاعدة 

                                                                          ومن رأى أن كل يوم منفصل عن اليوم الثاين فأصبح التداخل يف يوم واليوم الثاين  ،ّ          ّإهنا تتداخل  :          واحد فقال
ّمنفصل كأهنا أصبحت عبادة مستقلة قال ّ                                 ّ ّ                                                      ّإن الكفارات بعدد األيام، فقط أردت أن أشري هلـذه لكـي نقـارن   : ّ
ّبكالم املتأخرين وما نص عليه املصن ّ                               ّ   . فّ

ّوإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية هذا باتفاق وال خـالف فيـه  :      قال ،ّ            ّفكفارة واحدة  :    قال ّّ                                                  ّ               وهـذه الـصورة  ،ّّ
  .                               الثانية التي ذكرهتا لكم قبل قليل

ّوكل من لزمه اإلمـساك يف رمـضان إذا جـامع فعليـه كفـارة، هـذا يقـول  :    قال ّ                                                         ّ ُن الكفـارة قـد حيكـم  إ   :ّ ّ                 ُ ّ
                                ن الشخص قد يكون هـذا اليـوم يلزمـه  إ   :    يقول  –ّ             ّملة ثم نحلها ّ                       ّيعني مقصود املصنف هبذه اجل  -       بالشخص 

           مثـل رجـل ،                                                                       اإلمساك ولكن صومه فيه ليس بصحيح، بعض الناس يلزمه اإلمساك لكن صومه غري صحيح
                                             يلزمه اإلمساك، رجل كان غري بالغ فبلغ يف أثنـاء  ؛ً                           ًكان جمنونا فأفاق يف هنار رمضان  -                  قلت لكم قبل قليل  -

    وهـو   -                                                                         إلمساك، املرأة احلائض إذا طهرت يف أثناء النهار لزمها اإلمساك، املسافر إذا أفطر                 هنار رمضان لزمه ا
ّ                                                                               ّثم أقام يف البلد لزمه اإلمساك، هذه الصور يلزمهم اإلمساك وإن كان صومهم غـري صـحيح لكـن   -      مسافر 

    وإن   -         ه اإلمـساك         ن من لزمـ إ   :ُ                                           ُ ألن احلرمة للشهر فيجب أن حيرتم هذا الشهر، يقول ن                  يلزمهم اإلمساك، يرو
ّفإنه إن وقع منه مجاع لزمتـه الكفـارة ألن الكفـارة حلرمـه الـشهر   -ّ                                 ّكان هذا اليوم غري معتد به وال حمسوب  ّ ّ                                                        ّ ّ ّ

                 يفـسد الـصوم مـن غـري   -ّ                                 ّمن جامع يف قضاء رمضان ال كفارة فيـه   -                               وليست للصيام، ولذلك فإن القضاء 
ّ رجل أفطر أياما ثم صامها يف شوال ،ّ             ّكفارة، القضاء ّ ً                               ّ ّ ّ                ّ ال كفـارة فيـه ألن  :      نقـول ؛ّ                     ّ ولكنه أفسد صـومه بجـامعً

ّ          ّفدل عـىل أن   )                        وقعت عىل أهيل يف هنار رمضان   : (ّ                                                  ّالكفارة متعلقة بحرمة الشهر ودليل ذلك حديث أيب هريرة
  .                 العربة يف هنار رمضان
ّ ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غـريه، يقـول :          يقول الشيخ ّ                                                            ّ ّ           ّنـه وإن فـرط  إ   :ّ

ًأطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، ثبت عن اثنني من الصحابة رضوان اهللا عليهم القضاء والفتيـ ّ                                                                                  ً          بـأن مـن  اّ
ّ                                 ّبقى القضاء يف ذمته وجيب عليه إضـافة  يّ                                                ّ رمضان إىل رمضان الذي بعده فإنه جيب عليه قضاؤه أي     قضاءّ    ّأخر 
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ّلذلك أن يطعم عن كل يوم مسكينا، واملصنف محل ذلك عىل من أخره  ّ ً ّ                                                        ّ ّ ً          وهـذا يقـع   -      تفريط   -          من غري عذر ّ
ّ يفرط يف واجب عليه وال يتذكر إال قبل رمضان الثاين أو يف رمضان الثاين، فنقول ،            كثري من الناس ّ                                                                     ّ          يبقـى يف  :ّ

ًذمتك وجيب عليك قضاؤه وجيب عليك مع قضائه أن تطعم عن كل يوم مسكينا  ّ ّ                                                               ً ّ ًنصف صاع أو مـدا مـن   -ّ ّ                  ً ّ
ّلصحابة كعبد الرمحن بن عـوف وغـريه أهنـم قـضوا بـأن مـن أخـر                               ، ودليل ذلك ما ثبت عن عدد من ا-  ُ  ُبر ّ                                                  ّ ّ

  .                          ه مع اإلطعام عن كل يوم مسكني ء                                     رمضان إىل رمضان الذي يليه فإن عليه قضا
  ن  إ   :ّ                                                                               ّوإن ترك القضاء حتى مات بعذر فال يشء عليه، انتبه هلذه الصورة هذه الصورة خمتلفة، يقـول  :    قال

ّمر عذره وكان يظن أن هذا العذر سوف يشفى منه وأن مرضـه                                     الشخص إذا أفطر يف هنار رمضان لعذر واست ّ                                                    ّ ّ
ُيرجى برؤه   -        ستمر به  ي   لن  ُ          ُ ّولكن استمر به هذا املرض احلمـى  -ُ ّ                           ّ ّ اسـتمرت بـه ثـم مـات سـواء بـسببها أو  ،ّ ّ                                 ّ ّ
   فـال   :      قـال ،ّ                                                       ّأتيه جلطة أو غري ذلك ال يلزم أن يكون بسبب هذا املرض ثم مـات ت                   قد يأتيه حادث قد  ،     بغريها
ّ ليس عليه إثم وال يقىض عنه الصوم وال خيرج من ماله كفارة، قال ؛             عني ال جيب عليه   ي ،       يشء عليه ُ ُ                                                        ّ ُ         وأن كـان   : ُ

ّبغري عذر بمعنى أنه فرط أفطر يومني مسافرا وأخر الصوم فلام جاء يف رمضان جاءه حادث فتويف، قال ّ ّّ ً ّ                                                                                     ّ ّ ّّ ً     وإن   : ّ
ّأطعـم عنـه لكـل يـوم مـسكني   :  ل  قـا  -                            املفروض املبادرة يف صيام رمضان   -ّ                         ّكان بغري عذر أخره بغري عذر  ُ                      ّ ُ

ُوجوبا يطعم عنه ً              ُ ُ إال أن يتربع بعض أوليائه، خيرج من ماله قبل قـسمة الرتكـة  ،                         ويكون اإلطعام من ماله هو ،ً ّ ّ                                                    ُ ّ ّ
ّ بل إهنم يرون أهنا تقدم عىل الديون ألهنا مـن حـق اهللا عـز وجـل، قـال ،                 حكمه حكم الديون ،          وقبل الثلث ّ ّ ُ ّ                                                        ّ ّ ّ ُ ّ :  

ّأطعم عنه لكل يوم مسكني، قا ُ                         ّ ُإال أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه  :  لُ ً ّ                                     ُ ً ّ                         ّ هذه ذكرناهـا بـاألمس أنـه ال  ،ّ
ًيت صوما واجبا  املُ        ُيصام عن  ً ّ              ً ً    ،                     أنـت الـذي فعلـت الفعـل ؛              أنت الذي صمت ،ُ                         ُ قد يصام عنه وهتديه الثواب ،ّ

ً هذا جيوز عىل قول اجلمهور لكن أن تؤدي واجبا عن ميت ال جيـوز إال واجبـا واحـد ،            وهتديه الثواب ًّ                                                                   ً ً      ًا فقـط ًّ
ّوهو الصوم املنذور لقول النبي صىل اهللا عليه وسلم ّ ّ َّ                                           ّ ّ ّ    :              قال أبو داود)١( »                             من مات وعليه صوم صام عنه وليه «  : َّ

ّذلك يف النذر خاصة، فهو يف النذر خاصة ال يدخل فيه صوم الكفارات وال صـوم قـضاء رمـضان، يقـول ّ ّ                                                                                  ّ ّ ّ:   
ُها أن الصالة املنذورة تفعل عن امليـت،                                     هذه اجلملة ذكر صاحب التصحيح أن ظاهر ،ّ                 ّوكذلك كل نذر طاعة ّ                                  ُ ّ

ّن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم إنـام رخـص يف  أل  :      قال ،ُ                                            ُلو أن ميت نذر صالة فإهنا تفعل عنه من باب النذر ّ ّ ّ َّ                                  ّ ّ ّ ّ َّ
                                                

 ).٦٥٤٧(صحيح اجلامع . حنيوهو يف الصحي) ٢٤٠٠(أبو داود .  صحيح)١(
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ُالصوم املنذور فالعلة النذر فيقاس عليه النذر ّ                                          ُ ّ                                                   ّ والذي عليه عند املتأخرين واملحققني أن هذا إنام هـو خـاص  ،ّ
ُفالواجبات ال يؤدي أحد عن أحد شيئا من الواجبات وإنام خيرج عن مالـه        املعاين،       ه خالف              بالصوم فقط ألن ً                                                              ُ ً

  .ّ                                                      ّإال الواجبات املالية بإذنه، انتهينا اآلن من أحكام املفطرين
     من  :                                                                                   أنا سأسأل اآلن بطريقة أخرى ونفس الكالم املوجود هنا أريدكم أن تفكروا فيه، أول سؤال عندي

ً             ً إذا من أفطر  ،                     أحدمها املسافر واملريض ،ّ                                     ّان وال جيب عليه إال القضاء فقط؟ مها اثنان                   الذي يفطر يف هنار رمض
ّ                                                                                       ّيف هنار رمضان لعذر سفر أو مرض أو حيض أو نفاس، كل من أفطر يف هنار رمضان لعذر فإنه ال جيب عليه 

            مـن الثـاين؟  ،      ن لعـذر       من كا ؛           يشمل اثنني :      قلنا ،                              وعىل سائر من أفطر القضاء ال غري :ّ                    ّإال القضاء فقط، الثاين
ّ                      ّ، احلقيقة هي مشقة ليـست -  ّ     ّكفارة  ال              أوجبوا عليه  امً                         ًخالفا ألصحاب اإلمام مالك حين  -                من أفطر لغري عذر 
ً كفارة عن كل يوم صيام شهرين متتابعني ألنك أفطرت بغري عذر فيها مشقة كبـرية جـدا،  :              بالسهلة إن قلت ّ ّّ                                                                          ً ّ ّّ

ّإذا عرفنا من الذي يقيض فقط بدون كفارة ً                                    ّ ً.  
ّ من الذي جيب عليـه القـضاء والكفـارة املغلظـة؟ مـن جـامع يف هنايـة  ؛                              سألة الثانية أو الصورة الثانية  امل ّ                                                        ّ ّ

ً                                                                                              ًرمضان طبعا غري مكره، غري املرأة املكرهة فقط الرجل ال إكراه عليه وإنام غري املرأة املكرهة فـاملرأة املكرهـة 
           مـسألة غـري  ،ُ           ُأنه يعـذر بـه          تقي الدين          ار الشيخ ُ                                         ُ لكن النسيان ال يعذر به هذا املذهب لكن اختي ،ُ          ُتعذر عندهم

  .                    حديث أيب هريرة عرفناه       ودليله    ،ّ    ّمهمة
              إطعام عن كل  ؛ّ                               ّجيب عليه القضاء وجيب عليه الكفارة  -                 ألهنم أكثر من واحد   -            من الذين :             احلالة الثالثة

            اهللا عنـه وال                             ما الدليل؟ قـول ابـن عبـاس ريض ،      جنينها          وليدها أو ً                               ًيوم مسكني؟ احلامل واملرضع خوفا عىل 
       بتفـريط   -ّ                             ّ عليه صوم رمضان وأخره بال عـذر ْ  ْنَ  َ  م ؟                    هذه صورة، من الثاين ،)١(                       يعرف من الصحابة له خمالف

                                                
من طريق عبدة وهو ابن سليامن الكاليب ) ٢٧٥٨(ومن روايات احلديث ما عند الطربي ): (١٩/٤( قال الشيخ األلباين رمحه اهللا يف اإلرواء )١(

ويطعامن , يفطران: رمضان قالواملرضع عىل ولدها يف ,  إذا خافت احلامل عىل نفسها ": عن سعيد بن أبى عروبة بسنده املتقدم عن ابن عباس قال
  .وإسناده صحيح عىل رشط مسلم: قلت. "وال يقضيان صوما , مكان كل يوم مسكينا

عليك أن تطعمي مكان كل , أنت بمنزلة الذى ال يطيق:  أنه رأى أم ولد له حامال أو مرضعا فقال": وىف رواية له بالسند املذكور عن ابن عباس
  ." أن هذا إذا خافت عىل نفسها ": عن سعيد به) ٢٧٦١(اد يف رواية أخرى ز. "يوم مسكينا وال قضاء عليك 

وقال . "وليس عليك القضاء , عليك اجلزاء,  أنت من الذين ال يطيقون الصيام": من طريق روح عن سعيد به بلفظ) ٢٥٠(ورواه الدارقطني 
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   :ً                                                 ً لكن ذكره املصنف وهو احلقيقة األوىل واألصح، إذا حالتان ،                                 القيد هذا ذكره املصنف ومل يذكره غريه  -    منه 
  .ّ              ّأخره من غري عذر
  .                الذي عجزه دائم ؟ّ              ّعليه كفارة فقط             من الذي جيب  :ّ              ّالصورة الرابعة

ّ                         ّ يعني استمر به العذر حتى  ،ّ                   ّال يرجى برؤه ثم يموت       ؟ الذي ّ                          ّ الذي ال قضاء عليه وال كفارةْ  ْنَ  َ  م :      اخلامسة
  .   مات

ّ                                                                                 ّسأسأل مسألة وقولوا يل ما حكم هذه املسألة؟ بعض الناس يكون والده أصيب بخرف بمرض بخـرف 
     لكـالم  ل                                             ال يستطيع الصوم ما الذي جيب عـىل والـده؟ ارجعـوا        والدي :ّ                            ّيعني أصبح ال يعرف الناس ويقول

ّ                                                                            ّ جيب عىل كل مسلم بالغ عاقل، فام دام الرجل ال يعرف األيام وال يعرف مـن بجانبـه فحكمـه  ،ّ        ّأول صفحة
      هـذا  ،                                       ال تطعم ال من ماله وال من مالك ال يشء عليه ،ً                ً  ما عليه يشء أبدا ،ّ                              ّفاقد العقل ال كفارة عليه وال صوم

ّ عز وجل عنه وأسقط ما عليه      عفا اهللا ّ                         ّ ّ.  
  .ً                                   ً  باب ما يفسد الصوم، هذا باب مهم جدا :          يقول الشيخ

ًيرى أنه يقىض عن امليت الصالة الواجبة عليه نذرا  -            لفه الباقون  ا  وخ  -      املؤلف      يقول  ّ ّ ّ                                            ً ّ ّ    ،              أحلقها باحلـديث ،ّ
   ،           صـوم النـذرّ               ّ ألن سـبب احلـديث يف ،                   واملقصود صوم النذر »ّ                             ّمن مات وعليه صوم صام عنه وليه «      احلديث 

ّالنبي صىل اهللا عليه وسلم مل يستثن ومل يرشع قضاء صوم إال صوم النذر ألنه منذور فيقاس عليـه كـل   :     فقال ّ ّّ ٍ ّ ّ َّ                                                                                   ّ ّ ّّ ٍ ّ ّ َّ
        أناطـه  ،                                    الرسول أناطه بأمرين لـيس بالنـذر فقـط ،   ال :ّ                                                ّعبادة منذورة ومنها الصالة املنذورة، الفقهاء يقولون

ّ       ّإال صـوم   -ّ                 ّالعبادات البدنيـة   -ٌ                            ٌيشء من العبادات الواجبة عليه                                     بالصوم وأناطه بالنذر فال يقىض عن امليت 

                                                                                                                                                              
 ." إسناده صحيح ": الدارقطني

  . " وهذا صحيح ": وقال. " احلامل واملرضع تفطر وال تقىض ": ابن عباس وابن عمر قالثم روى من طريق أيوب عن سعيد بن جبري عن 
  .من طريق عىل بن ثابت عن نافع عن ابن عمر مثل قول ابن عباس يف احلامل واملرضع) ٢٧٦٠(ورواه ابن جرير : قلت
أفطري : فقال,  أن امرأته سألته وهي حبىل ": ن عمروقد رواه الدارقطني من طريق أيوب عن نافع عن اب, وسنده صحيح ومل يسق لفظه: قلت

  .وإسناده جيد. "وأطعمي عن كل يوم مسكينا وال تقيض 
فأمرها ابن عمر أن , وكانت حامال؛ فأصاهبا عطش يف رمضان,  كانت بنت البن عمر حتت رجل من قريش ": ومن طريق عبيد اهللا عن نافع قال
 ).ده صحيحوإسنا. "تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا 
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ّ                                                   ّإن قوله من صام خرج خمرج الطرد باعتبار الذي سأله فقـط   : ٍ                                       ٍالنذر، فهو نظر لوصف واحد وهو النذر وقال
ً إنه بالوصفني معا :ّ                                            ّعن الصوم وجعل العلة فقط بالنذر، وقول الفقهاء ّ                 ً   .ً                 ً  الصوم والنذر معا :ّ

                              اآلية حمكمة مل تنسخ فتبقى اآليـة  :                          جيب عليه أن يطعم قال معاذ ،ً  ًا                  يرجى برؤه كثري جد           املرض الذي ال و
ٍوعىل الذين يطيقونه فدية طعام مسكني ﴿ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ُ ُ َ ََ ٌ ُْ َ َّ َ َ                                 ٍ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ُ ُ َ ََ ٌ ُْ َ َّ َ ّ  يطعم عن كل يـوم مـسكينا فهـي يف كتـاب اهللا عـز وجـل مل )١( ﴾َ ّّ ً                                               ّ ّّ ً

  .)٢(ّ                                              ّتنسخ باقية فبقيت يف حق الشيخ الكبري واملريض الزمن
  : ّ          ّ ألننا قلنـا ،ً                   ً  وهذا الباب مهم جدا ،                 باب ما يفسد الصوم  :                                       الشيخ بذكر أحكام ما يفسد الصوم، فقال   بدأ

  .ّ                             ّإن الصوم هو اإلمساك عن املفطرات
ّصل إىل جوفـه شـيئا، نأخـذها مجلـة مجلـة، أول هـذه  و      أو أ     استعط                  من أكل أو رشب أو  :          يقول املصنف ً ً                                         ّ ً ً

ّ الداللـة اللغويـة ،              مـن أكـل أو رشب :       ء بقوله                          من أكل أو رشب، ومراد الفقها  : ّ           ّاملفطرات قال ّ               ّ ّ          ّ أي كـل يشء  :ّ
ّيصل إىل اجلوف من طريق الفم واألنف فإنه يسمى أكال ورشبا، هذا يسمى أكال ًّ ً ّ                                                               ّ ًّ ً                   ، بـدليل املـريض إذا  ا     ورشبّ

ًمل يستطع تناول الطعام فإنه يعطى طعامه عن طريق أنبوب عن طريق األنـف وهكـذا، إذا األكـل والـرشب  ّّ                                                                                      ً ّّ
ًيه الفم واألنف، فكل يشء يصل للجوف من طريق هذين املدخلني يـسمى أكـال ورشبـا، واهللا           هذا يدخل ف ً ّ ّ                                                                       ً ً ّ ّ

ّعز وجل يقول ّ           ّ ُّوكلوا وارشبوا حتى يتبني لكم اخليط األبيض مـن اخلـيط األسـود مـن الفجـر ثـم أمتـوا  ﴿   :ّ َّ ْ ُ َِّ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُِ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ُ َ َْ ْ ْ َ َُ َْ ُْ َُ َ َّ َ ْ ُ                                                                    ُّ َّ ْ ُ َِّ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُِ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ُ َ َْ ْ ْ َ َُ َْ ُْ َُ َ َّ َ ْ ُ
ِالصيام إىل الليل ْ َ َِّّ َ ِ َ                ِ ْ َ َِّّ َ ِ ّ                               ّ فدل عـىل أن األكـل والـرشب يف معنـاه،  ،                                  إذا جاء الفجر فال تأكلوا وال ترشبوا :      يعني)٣( ﴾َ

       لـذلك  ،ً            ً يـسمى اسـتعاطا  -            اجلذب الشديد   -                                           أو استعط، االستعاط هو إدخال يشء عن طريق األنف   :    قال
       ة حتتـاج         هـذه مـسأل  -ً                     ًأو أوصل إىل جوفه شيئا   :              إنه مثله، قال  :                               نه بمعنى األكل والرشب ولذلك قلنا إ   :    نقول

َركزوا معي فيها قليال، وهذه من املسائل املشكلة فقها عند كثري من الفقهاء ولذلك ك  -         إىل تركيز  ً ًّ                                                                           َ ً        اخلـالف َ  َرُ  ُثًّ
ّ هيمني أن أرشح كالم املصنف  ،             فيها والتشكيك ّ                       ّ                                                  إن شئتم ذكرنا القول الذي عليـه العمـل والفتـوى مـا يف   -ّ

ّم هو كل ما كان داخل البدن كل يشء داخـل البـدن،               إن اجلوف عنده :                ن الفقهاء يقولون إ   :      ، نقول-       إشكال ّ                                            ّ ّ

                                                
 .١٨٤:  البقرة) ١(
 ).٥٢٤(صحيح سنن أيب داود الكبري ). ٥٠٧(أبو داود .  صحيح)٢(
 .١٨٤:  البقرة) ٣(
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                          إن املنافـذ للجـوف التـي تـؤدي   :                وهكـذا، يقولـون ،             الرئتان جـوف ،           املعدة جوف ،                 فالعروق عندهم جوف
                               األكـل والـرشب وأفردناهـا عـىل سـبيل  :                                                     للجوف متعددة منها الفم واألنف وهذه بال إشكال ولذلك قلنـا

  :   وا     قـال ،                      األذن فإهنـا تـدخل إىل اجلـوف  :   وا                        نافذ التي تؤدي للجـوف قـالً                       ً أو االستعاط، أيضا من امل ،       االنفراد
               واالحتقـان عنـد  ،ً                                                                   ًالعينان فهي تدخل للجوف، عندهم أيضا من الـذي يـدخل للجـوف بـرأهيم االحتقـان

           ال، املـراد  ؛                                  املـراد باالحتقـان لـيس اإلبـرة احلقنـة هـذه  -                            وثبت عن عـيل ريض اهللا عنـه كراهتـه   -        الفقهاء 
        اآلثـار  ت                                                                     دخال يشء من طريق الدبر مثل التحميلة اآلن نسميها هذا هو االحتقـان الـذي جـاء          باالحتقان إ

ّ                                                                                          ّبكراهية االحتقان هذا هو املقصود باالحتقان، البعض يسمع أن االحتقان يفطر فيظن أنه احلقنـة التـي هـي 
ً           ًبر مـثال، مـن       هـو الـد وً                        ً من املـداخل أيـضا االحتقـان  ،                                   انظر اختالف املصطلحات باختالف الزمان ،     اإلبرة

ً سنتكلم عنه بعد قليل اإلحليل، أيضا من املـداخل طبعـا  ) هّ               ّولو قطر يف إحليل (       اإلحليل   :   واً               ًاملداخل أيضا قال ً ّ                                                 ً ً ّ
ّمطلق السبيلني كذلك، من املداخل أيضا التي عدها الفقهاء يقولون ً                                                          ّ ُ                           ُإن الـشخص إذا جـرح فقـد انكـشف   : ً

     هكـذا   -                                      ذا داواه فقد دخل يشء من الـدواء إىل جوفـه  إ  -                املأمومة واجلائفة   -                         داخل جوفه فإذا داوى جرحه 
                           من هذه األشـياء اإلبـرة التـي  ،                     اآلن وجدت أشياء أخرى ،ً                                  ً هذه األشياء التي كانوا يعرفوهنا قديام  -       يقولون 

            هـذا غـرز يف  ؛ّ                                          ّ إبرة حتى ال ختـتلط عنـدنا املـصطلحات، اإلبـرة هـذه :ّ                              ّيسميها بعض الناس حقنة وأنا قلت
ً فإنه يكون مفطرا برشطني ؛                               كل يشء يدخل إىل اجلوف من أي مدخل :  ون                  اجلسد، الفقهاء يقول ّ                     ً ّ:  
ً أن يكون املدخل جاذبا ال طاردا :         الرشط األول ً                             ً            واحد فقط   ئا                  وخيرجون من ذلك شي ،ّ                ّ وهذا معناه يؤدي ،ً

       وإنـام ّ                                                          ّإن التنقيط يف اإلحليل يؤدي إىل املثانة واملثانة ال جتذب الذي فيهـا  :          فيقولون ،                    وهو التنقيط يف اإلحليل
ًطبعا كانوا قديام يعـاجلون التنقـيط باإلحليـل   -                     إن التنقيط باإلحليل  :                               تطرد فيخرج مع البول، فلذلك يقول ً                                       ً ً

ّإنـه ال يفطـر ألن املثانـة تطـرد وال جتـذب، هـذا الـرشط   : ّ             ّ لكنهم يقولون  -                      وكانت توجد عالجات كذلك  ّ                                           ّ ّ
ًاألول، مثل له بعض الفقهاء وليس كلهم بقضية العالج مثال  ّ ّ ّ                                                   ً ّ ّ    د،  لـ            طريق خمـرج الو   من                   أو اليشء الذي يدخل ّ

ً                         ً هـل هـو مفطـر أم ال بنـاء عـىل  :                            يطرد وال يدخل ، هذا فيها قوالن  -          وهو الرحم   -  د  لّ           ّ إن خمرج الو :      يقولون
ًالقاعدة التي ذكرنا قبل قليل، إذا الرشط األول ّ                                          ً                                              بغري األكـل والـرشب مـن املـدخالن النافـذان وهـو الفـم  :ّ

ً الرشط األول ال بد أن يكون ما أدى إليه جاذبا وليس طاردا، الرشط الثاين                     واألنف بغري هذين املدخلني ً ّ ّ                                                                ً ً ّ ّ     ّ أنه  :ّ
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ّ                                             ّوليس جمرد اهلواء بدليل أن اهلـواء يـدخل إىل الـرئتني   )               كلمة غري مفهومة (ّ                            ّال بد أن يكون له جرم يعني يشء 
     اختـرص        فقط-          ليه العمل ً                                                                      ًوخيرج منهام وال نحكم بكونه مفطرا، هذا هو رأي الفقهاء يف هذه املسألة، الذي ع

ّالذي عليه العمل والفتوى أن ما كان من غري طريق الفم واألنف فإنـه ال يفطـر إال أن يكـون   -          دون تدليل  ّ ّّ                                                                               ّ ّ ّّ
ً، فإن مل يكون مغذيا كأن يكون دواء مثل معاجلة اجلروح،  اّ                  ّ ال بد أن يكون مغذي ،ً                 ً ، يعني زادوا قيدا     فقطً  ً ياّ  ّ غذُ  ُم ً                                                  ً ً

ُلسكر وغريه، أو خفض احلرارة فإهنا ليست بمفطـرة، ال بـد أن يكـون مّ                         ّمثل اإلبرة التي تكون عالج ل ّّ                                                          ُ ً     ًغـذيا ّّ
ٍأو أوصل إىل جوفه شيئا من أي موضع كـان، قولـه  :                                   ليكون يف معنى األكل والرشب، ولذلك قال ً                                         ٍ         مـن أي  :ً

ّنه رشط أنه ال بد أن يكون  إ   : م                                                   سيأيت بعد قليل استثناء التقطري باإلحليل ولذلك قلت لك ؛ٍ        ٍموضع كان ّ ّ                       ّ ّ    ا    جاذبـّ
  .          وليس بطارد

ّأو استقاء، املراد باالستقاء هو طلب القيء وقد جاء يف حديث ثوبان ريض اهللا عنه أن النبـي صـىل   :    قال ّ َّ ّ                                                                                  ّ ّ َّ ّ
ّ وقـد تكلـم يف حـديث )١( »                       ذرعه القيء فال قضاء عليه   من    و ،                      من استقاء فعليه القضاء «  : ّ                ّاهللا عليه وسلم قال ُ                 ّ ُ

ُّثوبان هذا ولكن قال اخلطايب يف معامل الس ّ                                    ُّ ّ            ّن مـن اسـتقاء  إّ                                     ّ إن العلامء جممعون عىل العمل هبـذا احلـديث و :َ  َننّ
ًفإنه جيب عليه القضاء، وهذا يدلنا عىل أصل معروف أكرره دائام أن ّ ّ                                                          ً ّ ّ أحيانـا قـد حيكـم بالـضعف اليـسري يف  هّ ً                              ّ ً

َكثريا يف السنن وفقهاء أهل احلـديث كثـري       الرتمذي                 إلمجاع ، ولذلك جتد  ل                        بعض األحاديث لكن يعمل به  ُّ ً                                 َ ُّ     يف ً  ًاً
َالسنن  ُّ      َ ّ ويضعفه ويقول ا         يذكر حديثُّ ّ             ّ ّ                                                            ّ لكن عليه العمل، فقضية أن عليه العمل عنـد عامـة علـامء املـسلمني ال  :ّ

ّشك أنه يدل عىل قوة، لذلك هناك قاعدة ذكرها ابو بكر ابن العريب قال ّ ّ                                                              ّ ّ ّ                                   ّإن التابعي أو تابع التابعي إذا روى   : ّ
ُحديثا وع ً         ُ ّ به فهو تصحيح له وإن ضعفه غريَ  َلِ  ِمً ّ ٌ                            ّ ّ ّه فإن هذا الرجل يرى صحته، فقد يكون هلذا احلديث الـذي ٌ ّ ّ                                                  ّ ّ ّ

ّضعف كحديث ثوبان هذا  ُ                    ّ ّسناد آخر مل يصلنا ولكنه وصل لألوائل فنظرا ألنه عمل به عامة فقهاء املسلمني  إُ ّ ً ّ                                                                     ّ ّ ً ّ
ً من استقاء، ما معنى من استقاء؟ أي انه يكون طالبا للقيء أي طلب ا :ً                  ًذا املعنى، إذا قلنا هلّ          ّفإنه يكون  ّ                                                               ً       لقـيء، ّ

ّإما أن يكون باليد كعرص الـبطن، بعـض النـاس إذا   :                          يكون بواحد من ثالثة أمور :       الفقهاء    قال            وطلب القيء  ّ                                           ّ ّ
ًنـه إن شـم رحيـا  أّ                ّ بعض النـاس يعـرف  ،ّ             ّ يكون بشم ريح :                                           عرص بطنه قاء، أو بإدخاهلا يف جوفه، واألمر الثاين ّ ّ             ً ّ ّ

                       يريـد أن خيـرج مـا يف بطنـه،   -      يتعمـد   -ّ        ّب فيـشمه ّ                                             ّ فإنه سيقيء فيتعمد أن يأيت هبذا الريح وهو األطيا ةّ    ّمعين
                                                

 ).٦٢٤٣(صحيح اجلامع ). ٧٢٠(الرتمذي .  صحيح)١(
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ٍنظر، بعض الناس يعلم أنه إذا نظر إىل يشء معني حيدث منه قي  ال        وبتكرار   :                        تفطر، األمر الثالث قال :    نقول ّ ّ                                                    ٍ ّ   ،  ءّ
ّإذا فمن تعمد هذه الثالث ألجل القيء،  ً                                  ّ ّكيف ألجل القيء فإننا نحكم بفطره، إذا هذه ثالثة أمور التي      انظر ً ً                                                       ّ ً

  .                                فعلها قد استقاء، فعلها ألجل القيء        يكون من 
ّأو استمنى، بدأ باملفطر الرابع، قال  :    قال ّ                                 ّ ّأو استمنى أو قبل أو ملس فأمنى أو أمذى أو كرر النظـر حتـى   : ّ ّ ّ                                                      ّ ّ ّ

ّأنزل، النبي صىل اهللا عليه وسلم  ّ ّ َّ                            ّ ّ ّ ّأن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال  -ً               ً أذكر الدليل أوال   -َّ ّ ّ َّ ّ                            ّ ّ ّ َّ ّاهللا عز وجـل   :    قال  : ّ ّ          ّ ّ
ء ت)١( »                  طعامه وشهوته ألجيل   يدع « ٍ ُ فدلنا ذلك عىل أن كل يش ّ ّ    ٍ                      ُ ّ ًقىض فيه الشهوة فإنـه يكـون مفطـرا، وتقـىض ّ ّ                                    ً ّ

                                                       تقـىض الـشهوة بـاجلامع، وتقـىض الـشهوة بـإنزال املنـي، وتقـىض الـشهوة   : ٍ                          ٍالشهوة بواحد من ثالثة أشـياء
ُ وكلها تكون مفطرة ، ولكن ي ،                   باإلمذاء، ثالثة أشياء ّ ّ                           ُ ّ               دقيقـة املـسألة،    هي             أن تركز معي                      نظر لسببها، أريد منك ّ

                                                                       القيء يكون بواحد من ثالثة أسباب النظر، الريح، اليد إما بالعرص أو اليـد :        نحن قلنا  -  ّ         ّإن اإلمناء  :       يقولون
ّ              ّ لكـن ركـز معـي،  ،                 غري األشياء الـسابقة    لكن          نفس اليشء   ،                                         ، اإلمناء واإلمذاء يكون بواحد من ثالثة أمور-
  ّ          ّتكرار تفكر  -ّ                        ّأو بلمس ومبارشة أو بتفكر   -ّ                          ّمثل ما ذكر املصنف بعد قليل   -  ر ّ                     ّإما أن يكون بتكرار نظ  :   وا   قال
ّ، اإلمناء واإلمذاء ال بد أن يكون بواحد من األمور الثالثة إما بتفكـر - ّ ّ                                                              ّ ّ    أو   -ّ                     ّسـيذكره مل يـذكره املـصنف   -ّ

ّ               ّ املـرء إذا تعمـد     إن :         فيقولـون ،                                                              بلمس ومبارشة أو بتكرار نظر، نبدأ بالصورة األوىل وهي اللمـس واملبـارشة
ّ                    ّ باللمس ملس امرأة حتـل  ،ً                                                                      ًاللمس أو املبارشة أو االستمناء فأمنى أو أمذى بطل صومه، إذا باللمس واملبارشة

   ،              بتكـرار النظـر :                          بطـل صـومه هـذه واحـدة، اثنـني ؛             فأمنى أو أمـذى  -ّ            ّبتعمد اللمس   -ّ              ّلك أو ال حتل لك 
ّ وأمـا إذا أمـذى فإنـه ال  ،                            إنام يفسد صومه إذا أمنى فقطّ                           ّ إذا تعمد أن يكرر النظر ليشء ،             تكرار النظر :      يقولون ّ                      ّ ّ

   :       فيقـول ،ّ       ّ التفكـر :        الثالـث ب             الثاين، السب ب                           هذه احلالة الثانية أو السب ،ّ            ّألن املذي أخف  :   وا     قال ،         يفسد صومه
  :ّ                                                   ّمن تفكر يف يشء فأمنى أو أمذى ال يفسد صومه، أعيدها برسعة

ّ            ّ وإما تكرار  ،ّ                                    ّ إما اللمس واملبارشة ويف معناه االستمناء :                                        نقول موجبات خروج املني أو املذي ثالثة أشياء
ّ وإما التفكر، نبدأ باألول وهو اللمس واملبارشة أو االستمناء وهو تعمد إخراج املاء ،     النظر ّّ                                                                          ّ      ن مـن  إ   :       فنقـول ؛ّّ

                                    نتني فإنه فـسد صـومه وجيـب عليـه قـضاء هـذا  ث                                                استمنى بلمس أو مبارشة فأمنى أو أمذى أي واحد من اال
                                                

 ).١٨٩٤( صحيح البخاري )١(
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ّا اإلمناء فإنه بقول كافة أهل العلم إال ابن حزم خالف فيها فقط وإال كافـة أهـل العلـم أن اإلمنـاء ّ         ّ اليوم، أم ّّ ّ ّ                                                                                        ّ ّّ ّ ّ
ًتعمده يكون مفسدا للصوم، حتى بعض الناس حكى اإلمجاع لكن يف خالف ابـن حـزم وحـده، إذا عرفنـا  ًّ ّ                                                                                  ً ًّ ّ

                                 و تكرار النظر فإنام يفـسد صـومه إذا                                       إذا كان سبب إنزال املني أو املذي إنام ه :                       املوجب األول، املوجب الثاين
ًكان منيا وأما إذا كان مذيا فال فإنه ال يفسد الصوم ما السبب؟ قال ًّ ّّ                                                             ً ًّ ُ       ُ فيعفـى  ؛                    ألن املذي أسـهل يف اخلـروج  :   واّّ

ً يعفـى عنـه مطلقـا ال  :       فيقـول ،ّ     ّ يفكر ،ّ                          ّوإذا كان سبب خروجهام التفكر  :                                  عنه بتكرار النظر، األمر الثالث قال ُ                  ً ُ
  .ّ                               ّفكر ال أحد يستطيع أن يتحكم بفكره                يفسد صومه ألن الت

ّ استمنى ال يفرق بني املني  ،         أو استمنى  : ّ                                ّنأخذ هذا الكالم من كالم املصنف يقول ُ                       ّ    أي   -ّ        ّ أو قبل  ،    املذي   و أُ
ً                                                          ً فأمنى أو أمذى، إذا سواء يف املبارشة أمنـى أو أمـذى أي يف احلالـة -                هذه احلالة األوىل  -      أو ملس   -       املبارشة 

ّأو كرر النظر فأنزل، إذا تكرار النظـر الـذي يفطـر فقـط   :                            بطل صومه، احلالة الثانية قال                 األوىل ماذا يكون؟ ي ً                                                  ّ ً
ً                 ً طبعا هذا هـو قـول  ،                                                             تكرار النظر إذا أمذى فيه ال يفسد صومه، انتهينا من هذه املسألة ،                 اإلنزال دون اإلمذاء

  .ّ                                ّالفقهاء وما يف مسألة إال وفيها خالف
ّ أو حجم أو احتجم عامدا، صح ع :    يقول ً                            ّ ّن النبي صىل اهللا عليه وسـلم أكثـر مـن حـديث يف أنـه قـالً ّ ّ ّ َّ                                              ّ ّ ّ ّ َّ :  

ّ                                                            ّ وهذا احلديث أشكل عىل كثري من أهل العلـم ألهنـم مل جيـدوا معنـى وعلـة يف )١( »                  أفطر احلاجم واملحجوم «
ّن هذا احلديث منسوخ واحتجوا بحديث ابن عباس أن النبـي  إ   :ّ                                  ّإفطار احلاجم واملحجوم حتى قال اجلمهور َّ ّ                                                  ّ َّ ّ

ً                                             ً أوال أن هذا احلديث ضعيف هبذا اللفظ وإنـام ثبـت عـن  :      ، نقول)٢(ّ                         ّ عليه وسلم احتجم وهو صائمّ     ّصىل اهللا
ْابن عباس أن النبي صىل اهللا عليه وسلم احتجم وهو حم ُ ّ ّ ّ َّ ّ                                              ْ ُ ّ ّ ّ َّ ّسافر والنبي صىل اهللا عليه وسلم مل يكن يـصوم ُ   ُ م مِ  ِرّ ّ ّ َّ                                       ّ ّ ّ َّ

ًوهو مسافر مما دل عىل أن فيه قلبا يف لفظه ّ ّ ّ                                     ً ّ ّ    ،                  فهنا قلب يف اللفـظ ،                        ن معناه يف املتن ويف اإلسناد              والقلب تعرفو ،ّ

                                                
 ).١١٣٦(صحيح اجلامع ). ٧٧٤(الرتمذي .  صحيح)١(
  ).١٩٣٨( صحيح البخاري )٢(

فقول ابن القيم , أن حديث ابن عباس من الطريق األوىل صحيح ال مغمز فيه: ومجلة القول): (٧٩/٤: (لباين رمحه اهللا يف اإلرواءقال الشيخ األ
ّ                                               وال يصح عنه صىل اهللا عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم": " زاد املعاد "يف  ألن ما نقله عن أمحد من , ُ                مما ال يلتفت إليه! "وقد رواه البخاري , ّ
ُ                                                      الله للحديث من طرق تقدم أكثرها ليس فيها طريق البخاريإع َّ  " الفتح "ُ                                          وقد أشار إىل رد قول ابن القيم هذا احلافظ يف , فهي ساملة من الطعن, ُ

 )." واحلديث صحيح ال مرية فيه"): ٤/١٥٥(بقوله 
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ّفدل ذلك عىل أن هناك خطأ من بعض الرواة، فالنبي صىل اهللا عليه وسلم مل يثبت أنـه احـتجم وهـو صـائم  ّّ ّ َّ                                                                                       ّ ّّ ّ َّ
ًمطلقا أبدا ً           ً ْ وإنام احتجم وهو حم ،ً ُ                  ْ                 ولـذلك الفقهـاء  ،                                        فيبقى احلديث عىل إحكامه فهو حمكـم غـري منـسوخ ، مِ  ِرُ

    ليس   :           يقول أمحد ؛                                              ولذلك من مفردات مذهب احلنابلة أن إعامل هذا احلديث  -ً            ًا هلم مسلكان    طبع  -       يقولون 
                        صـححه إسـحاق ابـن راهويـه  ؛ّ                         ّاحلديث ال يوجد علة تقدح فيه   أي          وهو صحيح   -  ّ               ّيف نفيس يشء يف صحته

ّديني وصححه البخاري أئمة صححوه والرتمـذي كلهـم صـححوا احلـديث   امل       وعيل بن  ّّ                                                       ّ            أفطـر احلـاجم  «  -ّّ
ّ لكن مشهور املذهب أن علته قارصة ما معنى قارصة؟ يعني أنه ألن النبي صىل اهللا عليـه وسـلم  »      املحجوم و ّّ ّ َّ ّ                                                                              ّ ّّ ّ َّ ّ

ّ فكل يشء غري احلجامة ال يفطر ،          فهو يفطر )    حاجم (  :    قال ّ                        ّ ُ فكل ما س ،ّ ّ          ُ ّ                               ّمي حجامة أفطر سواء كان عىل سـبيل ّ
        توقيفيـة   :   واّ                       ّكالمها يفطر ما العلة؟ قـال                    فإن احلاجم واملحجوم  ،                               أو عىل سبيل اآلالت هذه التي تسحبّ    ّاملص

      روايـة      هنـاك ً                 ً هذا كالمهم، طبعـا  ،ً                                                   ً احلديث جاء فنعمل احلديث كام جاء وال نقيس عليه شيئا غريه ،      ال ندري
ًأخرى ربام نشري إليها فيام بعد، وبناء عىل ذلك فإن عنـدهم أن الفـصد والـرشط ال يكـون مفـسدا للـصوم،  ّ                                                                                      ً ّ

ّ                                                          ّيس عن طريق املص وإنام عن طريق الرشط وخيرج الدم فاسد أبيض يكـون                             الفصد هو إخراج الدم الفاسد ل
ّلونه مثال كالصديد وغريه وأما احلجامة فهي إخراج دم أمحر ً                                                  ّ                                      فيه خاليا الدم احلمراء فيبقى عىل محرته  ،      أسود ؛ً

ّ وأما الفصد فإنه يكون دم خيف لونه كاألصفر أو يكون أبيض ،      وسواده ّ                                                    ّ ّ     ّفطـر،                إن الفصد لـيس بم  :          فيقولون  ا،ّ
                ال ينظـرون خلـروج  ،              ألنه ليس بحجامة  :   واّ                                             ّ عندهم أن التربع بالدم ليس بمفطر ما السبب؟ قال ،ّ           ّالتربع بالدم

ّ مل نجد ناسخا ومل نجد علة له فنقف عنده، فكـل مـا  ،              نقف عند النص :        يقولون ،                        الدم وإنام ينظرون للحجامة ّ ً                                             ّ ّ ً
ّسمي حجامة نفطر به وما مل يسم حجامة فال نفطر به ّّ ّ ُُ                                            ّ ّّ ّ                                          هذا رأهيم وهو القـول املعتمـد يف املـذهب، ولـذلك    ،ُُ

ّقول النبي صىل اهللا عليه وسلم لً                       ً أو حجم أو احتجم عامدا  :    يقول ّ ّ َّ                         ّ ّ ّ ً      ًذاكـرا   :      ، قـال »                  أفطر احلاجم واملحجـوم «  : َّ
ّ فكل املفطرات ال بد فيها من العمد إال اجلامع ،ٍ            ٍ لصومه غري ناس ّّ ّ                                       ّ ّّ    ،ُ                                   ُ فإن اجلامع ال يعذر فيـه بالنـسيان عنـدهم ،ّ

ُ تعذر فيه املرأة باإلكراه واملعنى أنه ال يعذر فيه بالنسيان قال    وإنام ّ ُ                                                          ُ ّ                                  ألن اجلامع فيه مشاركة من اثنـني فلـذلك   :   واُ
     أن  :                         بأنـه اسـتباحة وعنـدهم قاعـدة  :   وا                  ومـن جهـة أخـرى قـال ،ّ                                 ّإذا نيس أحدمها ذكره اآلخر هذا من جهـة
ً، إذا قـوه ذاكـرا لـصومه        فسد صـومه  :           تالفات، قالُ                                    ُاملستباحات ال يعذر فيها بالنسيان أو اإل ً                     ً ّ            ّ أي املفطـرات  ؛ً
  .                                السابقة دون اجلامع الذي سيذكره بعد
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ّوإن فعله ناسيا أو مكرها مل يفسد أي صومه لقول النبي صىل اهللا عليـه وسـلم  :    قال ّ ّ َّ ً ً                                                                 ّ ّ ّ َّ ً ّعفـي عـن أمتـي  «  : ً ُ            ّ ُ
  .)١( »ُ                               ُاخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

  .                              مل يفسد صومه ألنه ليس بقصد منه                                      وإن طار إىل حلقه ذباب أو غبار مل يفطر أو  :    قال
  -                      وهو صاحب تصحيح الفروع   -                                                   أو متضمض أو استنشق، هذه اجلملة أخذ منها بعض املتأخرين   :    قال

                           ن هذه اجلملة تشمل من بـالغ يف  إ   :       فيقول ،                                                       أنه تشمل من مضمض أو استنشق بالصفة املعتادة ومن بالغ فيهام
                   من بالغ فـيهام ومـن -                                 فيها نزاع هل فيها مبالغة أم الً                            ً االستنشاق باخلصوص واملضمضة طبعا   ب-       املضمضة 

ًزاد عن الثالث ففعل شيئا مكروها حتى من زاد عن الثالث ً                                                 ً              فوصـل إىل حلقـه   : ّ                 ّهذا يدل عليـه، قـال  :      قال ؛ً
ّ                  ّإن التفكري إذا فكر   -                    هذه قلناها قبل قليل   -ّ             ّأو فكر فأنزل   :                                        فإنه مل يفسد صومه كام هي آخر اجلملة، قال ؛   ماء

  .ّ                ّفإنه مل يفسد صومه  -                     ومن باب أوىل إذا أمذى   -ّ                              ّص جمرد تفكري ولو بقصد منه فأنزل     الشخ
ّأو قطر يف إحليله، هذه قدمتها لكم أن عندهم املدخل الوحيد الـذي وصـول يشء إليـه ال يكـون   :    قال ّ                                                                               ّ ّ
                 وليست جاذبة هي ّ                                              ّ والسبب أن اإلحليل يؤدي إىل املثانة واملثانة طاردة ،                   هو التنقيط يف اإلحليل  :   واً         ًمفسدا قال

  .                             طاردة ملا دخل فيها وليست جاذبة
  .                              ألن االحتالم من غري قصد من الشخص ؛                                      بمعنى أنه خرج منه ماؤه من غري قصد منه ،        أو احتلم  :    قال
               ق قـد يكـون بفعـل ْ                                                    ْ  أي خرج القيء من غري قصد منه ولو كان بسبب فعل منه، فر ،         رعه القيء ذ   أو   :    قال

               كثـري مـن النـاس  ،ّ                                        ّفرش أسنانه وحال تفريش أسنانه يأتيـه القـيءُ  ُ  ي                               منه لكن من غري قصد، بعض الناس قد
ّ فالقيء حدث بفعلـه ال بقـصده، والنبـي صـىل اهللا عليـه  ،                 إنام قصد التفريش ،ً                        ًهكذا فهو ليس قاصدا للقيء ّ َّ                                             ّ ّ َّ

ًوسلم بني أن استدعاء القيء ال بد أن يكون قاصدا للقيء ال قاصدا للفعل ً ّ ّ ّ                                                               ً ً ّ ّ ّ.  
  .                   عرفنا دليله وتعليله                   مل يفسد صومه يف ذلك و  :    قال
ًومن أكل يظنه ليال فبان هنارا أفطر ومن أكل شاكا يف طلوع الفجر مل يفسد صومه وإن أكـل شـاكا   :    قال ً ًّ ّ ً ّ                                                                                   ً ً ًّ ّ ً ّ

ّ                                                                                         ّيف غروب الشمس فسد صومه، هذه مسألة سنأخذها بتفصيل قليل ألهنا مسألتان فيهام نوع من التـشابه وإال 
ًظنه ليال فبان هنارا        من أكل ي  :                            فبينهام فرق، املسألة األوىل قال ً ّ                  ً ً                                         بمعنى أن الشخص ليس عنده أصل يرجع إليه  ،ّ

                                                
 ).٧١١٠(صحيح اجلامع ). ١١٤٥٤(البيهقي يف الكربى .  صحيح)١(
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ّما عنده ليل ثم شك يف دخول النهار أو العكس  -            ما عنده أصل   - ّ                                        ّ       مثـل  ،ّ                           ّ ليس عنده أصل لكن يظن يتوقع ،ّ
ً                                             ً ليس مستمسكا بأصل، مثل شخص حمبوس يف غرفـة مغلقـة  ؟                           ال يدري أهو يف ليل أو يف هنار   كون     شخص ي

ّوقت، أو مثال شخص ال يستطيع بطريقة أو بأخرى أن يميز            ال يدري كم ال ً                                                ّ                           ليس عنده أصل يستمـسك بـه،  ،ً
ّومن أكل يظنه ليال فبان هنارا أفطر سواء كان يف اإلمساك أو عند اإلفطار، يعني رجل كـان ممـسكا ثـم   :    قال ً ً ً ّ                                                                                      ّ ً ً ً ّ

ً                   ًه لـيس عنـده أصـل إذا ّ          ّ نه أفطر ألن إ   :                                                             ظن وجود الليل أو ظن بقاء الليل ومع ذلك أكل ففي هذه احلالة نقول
ً ومن أكل شاكا بطلوع الفجر مل يفسد صومه، يقول :ً                         ًمطلقا، احلالة الثانية قوله ّ                                           ً                         إن الـشخص إذا كـان عنـده  :ّ

ّلكن بدأ يشك هل طلع الفجر أو مل يطلع، شك يقول  -ّ                     ّيعرف أنه يف الليل اآلن   -              أصل يستمسك به  ّ                                           ّ         أنـا يف  :ّ
                           عنده أصل وهو الليل مستمر  ،                  ليس عنده أصل هنا ،             كاحلالة األوىل         اآلن ليس ،ّ                      ّ أنا أعرف أنني يف الليل ؛     الليل

                             هذا معنى شـاك يف طلـوع الفجـر،  ،                                          واهللا ما أدري هل الفجر الصادق خرج أو مل خيرج ؛ّ                 ّيف الليل ولكنه شك
ً هو اآلن يف النهـار لكـن جـاء غـيم شـديد جـدا أو غبـار شـديد ،                     عكسه شاك يف دخول الليل ّ                                                  ً           هـل غابـت  ؛ّ

ً هو شاك يف غروب الشمس ودخول الليل، إذا الصورة الثانيـة فـيمن كـان معـه أصـل  ؟         ما غابت ؟     الشمس ّ                                                                      ً ّ
ًومن أكل شاكا يف طلوع الفجر مل يفسد صومه  :    قال ّ                                     ً ً أكل أو رشب شاكا يف طلوع الفجر ،ّ ّ                            ً                  األصل عنده بقـاء  ،ّ

ّالليل لكنه شك هل طلع الفجر أم مل يطلع ّ                                    ّ ً شك يـسري جـدا ؟ّ ّ            ً         سد صـومه       مل يفـ :                       فإنـه يف هـذه احلالـة نقـول ،ّ
ًبخالف من كان ظانا، قال ّ                     ً ًومن أكل شاكا يف غروب الـشمس فـسد صـومه حلـديث عـروة بـن الـزبري أن   : ّ ّ                                                         ً ّ

ّالصحابة رضوان اهللا عليهم أفطروا يف يوم غائم فلام أفطروا ذلك اليوم ذهب الغـيم فبانـت الـشمس، انظـر  ٍ ٍ                                                                                          ّ ٍ ٍ
ًأكل شاكا يف غروب الشمس، فقيل لعروة  ّ                                  ً ً                               ً، إذا فـرق بـني احلالـة األوىل واحلالـة )١(   نعم  :                  أمروا بالقضاء قال أّ

                                                                                             الثانية ألن هذا مستمسك بأصل جيوز فيه األكل وهو الليل بينام يف احلالة الثانية مستمسك بأصل ال جيوز فيه 
ًاألكل وهو بقاء النهار ألن األصل بقاء النهار، عرفنا الفرق بني الصورتني بني من أكل شاكا بطلـوع الفجـر  ّ                                                                                            ً ّ

ًوبني من أكل شاكا ّ                ً                                                                          بغروب الشمس، من حيث املعنى أن هذا مستمسك ببقاء األصل الليل والثاين نقل عـن ّ

                                                
حدثني عبد اهللا بن أيب شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسامء بنت أيب بكر ): ١٩٥٩(اري  الذي يف صحيح البخ)١(

ّ                                                              أفطرنا عىل عهد النبي صىل اهللا عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس: (الصديق ريض اهللا عنهام، قالت ّ ّ : فأمروا بالقضاء؟ قال: ، قيل هلشام)َّ
 ).ً                             سمعت هشاما ال أدري أقضوا أم ال: ال معمر، وق)ال بد من قضاء(
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  .ّ                                ّن الظن وحده ال ينقل بل ال بد القطع إ   :           ونحن نقول ،          األصل بالشك
ًآخر باب معنا اليوم باب صيام التطوع ثم يبقى بعد ذلك االعتكاف وينتهي هذا الكتاب كامال ّ                                                                                  ً ّ.  

ً كان يصوم يوما ويفطر يوما ،ّ            ّد عليه السالم                      أفضل الصيام صيام داو :          يقول الشيخ ً                          ً                وهـذا نـص حـديث  ،ً
ّالنبي صىل اهللا عليه وسلم فإنه قال هذه اجلملة ّ ّ ّ َّ                                        ّ ّ ّ ّ                                                   ، فأفضل صيام يتطوع به املرء صيام داود وبنـاء عـىل ذلـك )١(َّ

ًفإن الزيادة عىل هذا الصيام ممنوعة منع كراهة بل ربام أحيانا قد تكون أشد من ذلك إن اعتقـد املـرء ّ                                                                                        ً ً         ً اعتقـادا ّ
ُمعينا، ولذلك ما شاد الدين أحد إال غلبه فالوصول بالسنة وعدم الرسد إال فيام يرشع فيه الرسد مثل شـعبان  ّّ َّّ ُّ َّ ً                                                                                             ُ ّّ َّّ ُّ َّ ً
ّومثل حمرم ومثل رمضان هذا الذي يرشع فيه الرسد ملا جاء من حديث عائشة وأم سـلمة أن النبـي صـىل اهللا  ّ َّّ ُ                                                                                       ّ ّ َّّ ُ

ّعليه وسلم كان يصوم شعبان كله، قال  ّ                                  ّ   ، )٢(ّ                         ّملـن صـام أغلـب الـيشء صـامه كلـه  : ُ     ُ يقال :                عبد اهللا بن املباركّ
ّفالنبي صىل اهللا عليه وسلم كان يصوم بمعنى هذه اهليئة ّ ّ َّ                                               ّ ّ ّ َّ.  

ًفأفضل الصيام صيام داود عليه السالم كان يصوم يوما ويفطر يوما ثم يليه أن يصوم يومـا ويفطـر   :    قال ً ًّ ّ                                                                                      ً ً ًّ ّ
ً                   ً وهـذا أيـضا نـص حـديث  ،ّ                      ّشـهر اهللا الـذي تدعونـه حمـرم                            وأفضل الصيام بعد صيام رمضان   :          يومني، قال

ّالرسول صىل اهللا عليه وسلم حديث أيب هريرة يف الصحيح ّ                                             ّ ّ.  
ّوما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إىل اهللا من عرش ذي احلجة كام ثبت عن النبي صىل اهللا عليه   :    قال ّ َّ ّ ّ                                                                                 ّ ّ َّ ّ ّ
ّ وهذا احلديث األخري يدلنا عىل أن عرشة ذي احلجة ،ّ    ّوسلم ّ                                        ّ ُ                                         ُ وهم اليوم األول إىل اليـوم التاسـع يـرشع فيهـا ّ
           مـا مـن أيـام  «ّ                       ّ احلديث الذي ذكره املـصنف  :ّ                                            ّ والدليل عىل أن الصيام يف عرش ذي احلجة ثالثة أمور ،      الصيام

ّالعمل الصالح فيهن أحب إىل اهللا من هذه األيام وهي عـرشة ذي احلجـة ّ                                                        ّ ّ فـأطلق النبـي صـىل اهللا عليـه )٣( »ّ ّ َّ                        ّ ّ َّ
      فعـل  :                                                                  لطاعات يف هذه العرش ومن الطاعـات الـصيام هـذا الـدليل األول، الـدليل الثـاينّ              ّوسلم فعل مجيع ا

ّالصحابة فقد روى حممد بن جرير الطربي يف هتذيب اآلثار بإسناد صحيح أن احلر بن صياح قال ّ                                                                             ّ       جـاورت   : ّ
                                                

 ).١١٣١( صحيح البخاري )١(
هو جائز يف كالم العرب؛ إذا صام أكثر الشهر : وروي عن ابن املبارك أنه قال يف هذا احلديث): (٢/ ١٠٦( قال الرتمذي رمحه اهللا يف السنن )٢(

، كأن ابن املبارك قد رأى كال احلديثني متفقني، - تعشى واشتغل ببعض أمره  ولعله- قام فالن ليله أمجع : صام الشهر كله، ويقال: أن يقال
 ).إنام معنى هذا احلديث أنه كان يصوم أكثر الشهر: يقول

 ).٩٦٩( صحيح البخاري )٣(
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       ون هـذه                      ، فالـصحابة كـانوا يـصوم)١(ّ                                                      ّمع عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام يف مكة فرأيته يصوم هـذه العـرش
ّ احلديث الذي روي عند أيب داود وغريه من حديث بعض أزواج النبي صىل اهللا عليه  :                   العرش، الدليل الثالث ّ َّ                                                                    ّ ّ َّ

ّوسلم أنه عليه الصالة والسالم كان يصوم هذه العـرش ّ ّ ّ                                            ّ ّ ّ ّ                                     ّ، مـا جـاء عـن عائـشة ريض اهللا عنهـا أنـه نفـت )٢(ّ
ّ إما عىل املداومة أو أهن :                   حممول عىل أحد أمرين)٣(     صيامه ّ                      ّ       نفـي  :                                       ا نفت العلم ومل تنفي احلقيقة، النفـي نوعـانّ

                                                                           ونحن نعلم أن عائشة نفت أشياء كثرية أثبتها غريها مثل صالة الضحى نفتها ولكنهـا  ،                  للعلم ونفي للحقيقة
ّ                                                  ّ فلذلك قد تكون نفت العلـم وأثبتـه غريهـا، نفـت أهنـا رأت  ،       وغريها)٤(                          ثبتت يف غريها من حيث أم هانئ

ّالنبي صىل اهللا عل ّ َّ              ّ ّ ّيه وسلم أهنا علمت أنه صامهاَّ ّ ّ                          ّ ّ ّ               ّ النفي إما نفي  ،ً                                      ً  مل تنف حقيقة الصوم ألن النفي نوعان دائام ؛ّ
  .ً                                         ًن نفي العلم ليس علام بالعدم ليس مثل احلقائق إ   :            ولذلك نقول ،                    للعلم أو نفي للحقيقة

ّ وهي أن الزمان إذا كان فاضال ال يلزم أن خيص بعبادة :     قاعدة ُ ً                                               ّ ُ    ،         اسـتقرائية               وهـذه القاعـدة  ،           هذه قاعدة ،ً
َّفإن أفضل أيام السنة يوم عيد األضحى  ُّ                                  َّ                 عنـد اإلمـام أمحـد ُ   ُقـرط                                   عيد النحر كام ثبت فيه عند عبـد اهللا بـن  وُّ

ّ                                           ّ، وأفضل أيام األسبوع اجلمعة ومع ذلـك صـح النهـي )٥( »                    أفضل األيام يوم النحر «  : ّ                  ّإسناد صحيح أنه قال ب
                ، فإحيـاء ليلـتهام )٧(-      حيـاء إل         ختصيـصها با  -   عـة                                         وعن إحياء ليلة العيـد أو إحيـاء ليلـة اجلم)٦(        عن صومهام

ّوصومهام منهي عنه مع أهنام أفضل األيام فدلنا ذلك عىل أن اليوم ال تالزم بينه وبني العبادة ّ                                                                               ّ                وبناء عىل ذلـك  ،ّ
ّن ليلة النصف من شعبان صح فيها حديث عند بعض أهل العلم ابن الدبيتي كـام  إ   :                  قد يقول بعض اإلخوان ّّ                                                                    ّ ّّ

ًرق حديث ليلة النصف من شعبان وهو طبع جزء صغري جدا، وبعض أهل العلم مثل الشيخ ّ             ّتعلمون تتبع ط ُّ                                                                          ً ُّ
                                                

جاورت : لصياح قالحدثنا عيل، أنا رشيك، عن احلر بن ا): (٢٢٤٧( مل أجده يف هتذيب اآلثار، وإنام الذي وجدته هو يف مسند ابن اجلعد )١(
 ).مع ابن عمر فرأيته يصوم العرش

 ).٢١٠٦(صحيح سنن أيب داود الكبري ). ٢٤٣٧(أبو داود .  صحيح)٢(
 ).١١٢٨( صحيح البخاري )٣(
 ).١١٧٦( صحيح البخاري )٤(
 ).١٠٦٤(صحيح اجلامع ). ١٧٦٥(أبو داود .  صحيح)٥(
، وحديث النهي عن صوم يومي العيد هو يف صحيح )١٩٨٥(حيح البخاري  حديث النهي عن اختصاص يوم اجلمعة بالصيام هو يف ص)٦(

 ).١٩٩٠(البخاري 
 ).١١٤٤( صحيح مسلم )٧(
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ّ                         ّ ال تالزم بـني صـحة احلـديث وبـني  :       ، فنقول)١(ّ                                  ّسن األحاديث التي وردت عند اإلمام أمحدُ           ُنارص وغريه حي
ّ ولذلك فإن عامة السلف عىل عدم ختصيص ليلة النصف من شعبان بعبادة إال م ،     عبادة ب      ختصيصه  ّ                                                                 ّ ُ         ُا نقل عـن ّ

ْبعض فقهاء الشام من طبقة تابعي التابعني أهنم كانوا حي ُّ                                                  ْ                   حييوهنا ومل يكونوا  ،                          ون فقط ليلة النصف من شعبانُ  ُيُّ
          عاشـوراء  ،                 ال تالزم بني االثنـني :                     ولكن القاعدة املطردة ،                                نقل ذلك ابن رجب يف لطائف املعارف ،       يصوموهنا

ّ                  ّن األيام العرش ال شـك  إ   :                         و الصيام وهكذا، كذلك نقولّ                                          ّيوم فاضل لكن ال نفعل فيه أي يشء إال ما ورد وه
ّيف فضلها لكن هذه األيام العرش من ذي احلجة أطلق النبي صىل اهللا عليه وسلم مطلق العمـل فقـال ّ ّ َّ ّ                                                                                ّ ّ ّ َّ      افعـل   : ّ

     فإهنـا   )   أل (                              إن هذه الصيغة إذا دخل عليهـا  :           ونحن نقول »                       ما من أيام العمل الصالح «                   أي يشء ومنه الصيام، 
ً                               ً إذا فالصوم داخل فيـه وهـذا واضـح  ،                            فإهنا يدخل فيها كل عمل صالح ؛                 فكل عمل يدخل فيها          صيغة عموم 

  .             من داللة احلديث
                  حلـديث ابـن أيـوب يف  »                                                ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكـأنام صـام الـدهر «   :          يقول الشيخ

ّ أنه يصوم رمضان ثم يتبعه بست من شوال)٢(                     الصحيح بنفس هذا اللفظ ّ ّ                                    ّ ّ ّ.  
َشوراء كفارة س        وصيام عا  :    قال ّ              َ   .ّ                                              ّة حلديث أيب قتادة يف الصحيح، ويوم عرفة كفارة سنتنيَ  َنّ
ّوال يستحب ملن كان يف عرفة أن يصومه ألن النبي صىل اهللا عليه وسلم   :    قال ّ ّ َّ ُ                                                         ّ ّ ّ َّ                  كـام ثبـت يف حـديث أم   -ُ

ّ وال يرشع صوم يوم عرفة إال ملن وجب عليه هدي ا :                        أفطر يف ذلك اليوم، يقولون  -  )٣(          سلمة وغريها ُ                                         ّ ّ      ّلتمتـع ُ
                                 يكون آخر صـيام ثالثـة أيـام هـو يـوم -                 يصومون يوم عرفة  -  ّ                                     ّوالقران كام تعلمون فإهنم يقولون يصومونه

                                                                                             عرفة فيحرم اليوم السابع والثامن والتاسع فيصومها فيصوم هذه الثالثة أيام لكونه ممن وجـب عليـه ثالثـة 

                                                
ّ                             إن اهللا ليطلع يف ليلة النصف من (بلفظ ) ١٣٩٠(هو حديث ابن ماجه ) ١١٤٤( الذي صححه الشيخ األلباين رمحه اهللا  يف الصحيحة )١(

وليس فيه ختصيص اليوم والليلة ) مرشك(بدل ) وقاتل نفس(بلفظ ) ٦٦٤٢(، وهو يف املسند )شاحنشعبان فيغفر جلميع خلقه إال ملرشك أو م
  .بيشء

 كام يف الضعيفة - بل حكم عليه بالوضع –، وقد ضعفه الشيخ األلباين رمحه اهللا )١٣٨٨(أما حديث إحياء الليلة وصيام النهار فرواه ابن ماجه 
)٢١٣٢.( 
 ).١١٦٤( صحيح مسلم )٢(
 .ولكنه عن ميمونة وليس عن أم سلمة ريض اهللا عنهام) ١٩٨٩(حيح البخاري  ص)٣(
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ً                                     ًن آخر الثالثة أيام هـو يـوم عرفـة، إذا ال ُ              ُ ويستحب أن يكو :         فيقولون ،                                أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله
ًيستحب ملن كان يف عرفة أن يصوم هذا اليوم إال أن يكون ممن وجب عليه هدي متتع وقران وكان فاقـدا هلـا  ّ ّ ّ ُ                                                                                         ً ّ ّ ّ ُ

  .ً                       ًأو عاجزا عنها بمعنى أصح
       حلنابلـة ً         ًطبعـا هـم ا  -               بل إن اجلمهور  ،ّ                                                 ّ ال جيوز الصيام يف أيام الترشيق إال ملن مل يصمها قبل ذلك :    يقول

ّ                                                              ّملا جاء يف بعض اآلثار عن الصحابة رضوان اهللا عليهم، اجلمهور يرون أنه   -ّ                           ّالذين جيوزوهنا يف أيام الترشيق 
  مل    إن    :      ، يقـول  لكّ                                                                             ّحتى من مل يصمها يف أيام الترشيق مثل أيب حنيفة أظن لكن نسيت من وافقه الشافعي أو ما

            إذا مل يـصمها   :                                      فتكون قضاء، بل أظن أن أيب حنيفة يقـول                                            يصمها يف أيام الترشيق يلحقها مع السبعة فيام بعد
َشاة يذبحها السنة القادمـةّ                        ّ يرجع لألصل فتبقى يف ذمته  ،                        الثالثة يف احلج ينتقل لبدهلا َ                        َ      إن  :                ، فثالثـة أيـام قيـلَ

  .                           ستأيت معنا املسألة بعد قليل ،ُ                                  ُ أنه يلحق هبا أيام الترشيق وهو املذهب :      وقيل ،              آخرها يوم عرفة
                                                                            حب صيام أيام البيض، األيام البيض التي هي أيام الثالث عرش والرابع عرش واخلامس عـرش ُ    ُويست  :    قال

  .                                                   وقد جاء يف حديث عند الرتمذي من حديث أيب ذر وإسناده حسن
 )١( .ً                            ً واخلميس أيضا إسناده ال بأس به ،ّ                               ّ أما االثنني كام تعلمون فحديث ثابت ،             واالثنني واخلميس  :    قال
                                                              إن شاء صام وإن شاء أفطر، يعني جيوز له أن يتم صومه وجيـوز لـه أن  ؛      نفسه                  والصائم املتطوع أمري  :    قال

ّيفطر كام كان النبي صىل اهللا عليه وسلم يصوم فيقطع صيامه ّ ّ َّ                                                  ّ ّ ّ ّ ولذلك قال النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم ،َّ ّ ّ َّ                                ّ ّ ّ     إذا  «  : َّ
ّ       ّفـدل عـىل   -      شـاء   إن  -  )٢( »                                   فإن شاء فليطعم وإن شاء فليتم صومه ؛-  ً          ً  وكان صائام-  ُ                  ُدعي أحدكم إىل وليمة

  .ّ                                    ّأنه أمري نفسه جيوز له الدخول فيه وقطعه
ًوال قضاء عليه، من قطع صوما متطوعا فيه ال قضاء عليه  :    قال ً                                                ً ً.  
ّوكذلك سائر التطوع، أي كل عبادة متطوع هبا فإنـه جيـوز قطعهـا  :    قال ّ                                                      ّ ُ أحيانـا يـستحب  :          لكـن نقـول ،ّ ً              ُ ً

ْوال تبطلوا أعاملكم ﴿ّ  ّل ّ                                            ّاالستمرار فيها إذا مل يكن فيه رضر لقول اهللا عز وج َُ َ ُ َْ َ ِ ْ َُ                 ْ َُ َ ُ َْ َ ِ ْ                          مثل مـا ذكرنـا إذا أقيمـت )٣( ﴾َُ

                                                
 ).٢٢٧٨(صحيح اجلامع ). ١٧٤٠( رواه ابن ماجه – معا – حديث استحباب صوم االثنني واخلميس )١(
 ).٦٢٣٦(صحيح اجلامع . بنحوه) ١٧٥١(ابن ماجه .  صحيح)٢(
 .٣٣:  ّ    حممد) ٣(
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ّالصالة فإنه حممول عىل ابتداء الصالة والنهي ّ                                      ّ ّ وأما االستمرار يف الصالة فإن األتم يقول ،ّ ّ                                    ّ ّ                ّ أن يـستمر إال أن  :ّ
  .ّ                         ّخيشى فوات الصالة التي أمامه

ّإال احلج والعمرة فإنه جيب إمتامهام، من دخل يف احلج  :    قال ّ ّ                                            ّ ّ ّ أو العمرة جيب عليه أن يتمهام لقول اهللا عـز ّ ّ                                       ّ ّ
َوأمتوا احلج والعمرة هللاَِِّ ﴿  : ّ    ّوجل َ ْ َ ُُّ َ َّ َْ ْ ِ َ َِِّ                   َ َ ْ َ ُُّ َ َّ َْ ْ ِ                                                           وقد حكى مجاعة من أهل العلم ومنهم ابن حـزم يف مراتـب اإلمجـاع )١( ﴾َ

ُ عىل أن احلج والعمرة ال يرفضان، معنى ال يرفضَ          َ وغريه اإلمجاع ُ                                        ُ   ع                                    يعني أن من دخل فيه ال جيوز لـه أن خيلـ :ُ
ّالنية وينوي التحلل مطلقا، حتى لو قال ً َّ ِّ                                    ّ ً َّ           ما يفـسد  :      نقول ،                    فاسد يعني ولو بجامع ؛            سأدفع بدنة ؛ً          ً سأدفع هديا  : ِّ

ّيبقى حتى لو جامعت فسد احلج وجيب أن تتمه ّ                                     ّ ُ إال يف حالة املحرص هو الذي جيوز لـه أن يتحلـل إذا وجـد  ؛ّ ُ ّ                                                ُ ُ ّ
ُ           ُأن املحـرص جيـب              ومشهور املـذهب     بدل    إىل    كن                             حرص هو الذي يسقط عنه اإلمتام ولُ                   ُسبب اإلحصار، فإن امل

ّعليه القضاء وسنتكلم عنها يف حملها ّ                               ّ ّ.  
ّإال احلج والعمرة فإنه جيب إمتامهام وقضاء ما أفسد مـنهام، أفـسد أي بـاجلامع ألن اإلفـساد يكـون   :    قال ّ                                                                               ّ ّ

ّباجلامع وأما بغري اجلامع فإنه ال يفسد احلج والعمرة ولو فعل سائر املحظورات مـن اللـب ّ                                                                         ّ                س وتغطيـة الـرأس ّ
  .                          وإنام الذي يفسده فقط اجلامع ،                            والتطيب وقص الشعر ال يفسد احلج

ّوهنى النبي صىل اهللا عليه وسلم عن صوم يومني  :    قال ّ ّ َّ                                     ّ ّ ّ                     وهـذان يومـان ال جيـوز  ،                      يوم الفطر ويوم النحر :َّ
ّصومهام مطلقا حتى يف الصوم الواجب، مثل ماذا الصوم الواجب؟ الكفارة ومثل النذر فمن ن ًّ                                                                               ّ            ذر أن يـصوم ًّ

                                              ه صوم هذا اليوم، ومن كان سيصوم وكـان عليـه صـيام  ئً                                         ًيوم النحر وجب عليه أن يصوم يوما غريه وال جيز
ّ                                                                                                ّشهرين متتابعني فوافق يوم النحر فيجب عليه أن يفطر يوم النحر ويفطر أيام الترشيق كام سيأيت بعد قليل ثم 

ّ                                        ّحسب الشهرين، إذا تـم الـشهرين بحـساب كـاملني              وقلنا كيف ن ،                                     يتم هذه األربعة أيام عند إمتامه الشهرين
ً                           ً أو األيام التي وافقت صـياما  ،                                                                      ينظر األيام التي أفطرها ألمر الشارع ككوهنا توافق أيام الترشيق أو يوم النحر

ّ                                                                         ّ أو األيام التي أفطرها لعذر كمرض أو املرأة كاحليض والنفاس ثم يقضيها عنـد متـام  ،ً                ًواجبا كصوم رمضان
  .       الشهرين
                                                       وأيام الترشيق ثالثة احلادي عرش والثاين عرش والثالـث عـرش لقـول  ،                      وهنى عن صوم أيام الترشيق  :    قال

                                                
 .١٩٦:  البقرة) ١(
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ّالنبي صىل اهللا عليه وسلم ّ ّ َّ                     ّ ّ ّ                             مسند اإلمـام أمحـد لكـن يف إسـناده   يف             وروي حديث )١( »                إهنا أيام أكل ورشب «  : َّ
  .                                        ولكن هذا احلديث يشهد له معنى احلديث األول ،)٢(               أنه هنى عن صومها  :     مقال
ّإال أنه   :   ال ق ّ       ّ ّأي النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم   -ّ ّ َّ                              ّ ّ ّأنه أرخص يف صـومها للمتمتـع إذا مل جيـد اهلـدي،   -َّ ّ                                        ّ ّ
ًإن الذي يكون متمتعا أو قارنا   :     يقول ً ّ                             ً ً ّ                                   ّجيـب عليـه أن يـذبح اهلـدي إال أن يكـون مـن   -ّ             ّكـام سـيمر معنـا   -ّ

َذلك ملن مل يكن أ ﴿  :                          حارضي املسجد احلرام قال تعاىل ْ َ ُْ ْ َ َِ َِ َ               َ ْ َ ُْ ْ َ َِ َِ َهله حارضي املسجد احلرامَ َ ْْ َِْ ِِ ِ َ ُ ُ ْ                    َ َ ْْ َِْ ِِ ِ َ ُ ُ     كـون  ت           وهـو الـذي )٣( ﴾ْ
ّ                                                                                            ّزوجته يف مكة إقامة دائمة أو بينه وبينها مسافة قرص، واآلن صدرت فتوى املشايخ أن أهل جدة يعتربوا مـن 

                  هذا معناه من كانت   -                       العربة بزوجتك وأبناءك  ؛       زوجته–       دائمة  ال                                 حارضي املسجد احلرام فمن كانت إقامته 
ّ الدائمة يف جدة أو يف مكة فإنه يعترب من حارضي املسجد احلرام فال هدي عليه، أما اآلفاق      إقامته ّ ّ                                                                            ّ ّ            الذي يأيت  يّ

   ،ً                        ً للامل عاجزا عنه ونحو ذلـك ا                                                                من بعيد فإنه جيب عليه اهلدي، الذي وجب عليه اهلدي فلم جيده لكونه فاقد
ّ     ّسـنمر   -                           ع إىل أهلـه، هـذه الثالثـة أيـام                          ثالثة يف احلج وسبعة إذا رج ؛                          جيب عليه أن يصوم عرشة أيام :    نقول

ّ                                     ّ يعنـي بعـد تلبـسه بـاإلحرام، وأفـضل أوقـات  ،ُ                     ُجيب أن تصام والشخص حمرم  -ّ                       ّعليها إن شاء اهللا يف حملها 
                                           أو يصوم السادس والسابع والثامن لكـي يرتـاح  ،                                                صومها أن يصوم كام ذكرت لكم السابع والثامن والتاسع

                                                            بعض الناس تعرف أن أغلب الناس يتعبون يف اليـوم التاسـع، فـإن مل  ،    تاسعّ                              ّإذا كان يف مشقة عليه يف اليوم ال
ُيصم هذه األيام جاز له أن يصومها جاز له من غري كراهة أن يصومها يف أيام الترشيق ألنه أرخص يف ذلك،  ّ                                                                                          ُ ّ

ًوقد جاء يف ذلك أحاديث كثرية عن النبي صىل اهللا عليـه وسـلم يف الـصحيح وغريهـا، طبعـا إذا مل  ّ ّ ّ َّ                                                                              ً ّ ّ ّ       يـصمها َّ
ّيرجع للبدل وسيمر يف حمله، طبعا إذا مل يصم ثالثة أيام إن كان بعذر فإنه يصوم عرشة إذا رجع إىل أهلـه وإن  ً ّ ّ                                                                                               ّ ً ّ ّ

َّ يرجع لألصل وهو وجوب الفدية عليه فيذبح السنة القادمة فدية أخرى :                       كان بغري عذر فإهنم يقولون ُ                                                             َّ ُ.  
  .                                           وليلة القدر يف الوتر من العرش األواخر من رمضان  :    قال

ّإن ظاهر كالم املصنف أنه ال يصومها إال للمتمتـع فقـط   : ً                                        ًطبعا فقط هنا مسألة ابن مفلح يف الفروع قال ّّ ّ                                              ّ ّّ ّ

                                                
 ).١١٤١( صحيح مسلم )١(
ُ                                               مل يرخص يف أيام الترشيق أن يصمن؛ إال ملن مل جيد اهلدي(بلفظ ) ١٩٩٧( يف صحيح البخاري )٢( ّ.( 
 .١٩٦: البقرة) ٣(
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ّوأما غري املتمتع كالقارن ال يصومها، ومن عليه هدي واجب ّ                                                  ّ                        ن من عليـه هـدي واجـب إذا  إ   :           ونحن نقول ،ّ
ّعجز عنه يصوم عرشة أيام أيضا ال يصومها، ال يصومها إال املتمتع ف ّ ً                                                         ّ ّ   .                 قط الذي مل جيد اهلديً

ّوليلة القدر يف الوتر من العرش األواخر من رمضان، تكلم عن مسألة ليلة القدر وأنه يظن وجودها   :    قال ُ ّ                                                                                      ّ ُ ّ
                  ن حـساب الـوتر يكـون  إ   :                                          يف ليايل الوتر جاء يف تفسري الوتر أمـران، قيـل :ً                              ًيف ليايل الوتر، طبعا يف قضية قوله

ّ                               ّ وكل هذا ثابت عن الصحابة رضـوان  ،                         تر يكون باعتبار آخر الشهر          ن حساب الو إ   :      وقيل ،                 باعتبار أول الشهر
                              قيـام رمـضان، فهنـاك طريقتـان يف  هّ                                                     ّاهللا عليهم ومن بعدهم كام نقل ذلك حممـد بـن نـرص املـروزي يف كتابـ

                      ن ليلة القـدر يف األوتـار  إ   :                                                                 احلساب للصحابة ومن بعدهم ريض اهللا عنهم، وبناء عىل ذلك فإننا عندما نقول
                                                                             قد تكون ليلة الواحد والعرشين والثـاين والعـرشين والثالـث والعـرشين أو الرابـع والعـرشين          من رمضان 

ّ                     ّ إن قول املصنف يف العرش  :ّ                                                                 ّنك ال تعلم هل الشهر تام أو ناقص فلذلك جتتهد يف العرش كلها، ولذلك نقول  فإ
ّاألواخر هو جزم بأن ليلة القدر يف العرش األواخر وعىل ذلك عامة األحاديث إال  ّ                                                                   ّ                     بعض األحاديث مثل قول ّ

      لكـن )١( »                                 من أحيا الدهر فقد أدرك ليلـة القـدر-              أو يف قول بعضهم-              من أحيا رمضان  «  :                عبد اهللا بن مسعود
ّاألحاديث كلها تدل عىل أهنا يف العرش األواخر ّ ّ                                     ّ ّ                                      لكن هل األوتار تعترب بحساب أول الشهر  ،ّ              ّ وأهنا يف األوتار ،ّ

  .             سبع مضني وهكذا ل           سبع بقني أو  ل                    اختلفوا يف ذلك أهو                         الصحابة رضوان اهللا عليهم ،            أو من منتهاه
ًقبل أن ننتقل للباب األخري عندنا مسألة مهمة جدا ّ ّ                                             ً ّ ّ أن ليلة القدر أخفاها اهللا عز وجـل حلكمـة أرادهـا  ؛ّ ّ                                            ّ ّ

ّ فإن النبي صىل اهللا عليه وسلم أرهيا ثم خرج للمسجد فرأى رجلني يتالحيـان ،               اهللا سبحانه وتعاىل ُّ ّ ّ َّ                                                               ّ ُّ ّ ّ    :    يعنـي  –  َّ
ّفنسيها عليه الصالة والسالم، فإذا كانت ليلة القدر قد خفيت وأخفاها اهللا عز وجل عـن أكـرم   -     ادالن    يتج ّ ّ ّّ ُ                                                                                 ّ ّ ّ ّّ ُ

ّوهو حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم وهو نبي من أنبياء اهللا عز وجل   -     خلقه  ّّ ّ ّ                                                         ّ ّّ ّ                      فكيف يـأيت رجـل يف القـرن   -ّ
   :             يعني أنا أقـول  -                     هذه العالمات والرؤى ّ   ّحتى  -          ال بحساب  ؛                                    اخلامس عرش ويقول أنا عرفتها، هذا ال جيوز

                            يا فـالن جاءتـك رؤيـة أن ليلـة  ،ّ                  ّيتصل يف العرش األواخر  -ّ                  ّوال أقول من العامة   -ّ                   ّملاذا؟ ألن بعض اخلاصة 
ّ هذا ال يصلح ألنك حتى لو كانت رؤية صدق فإن أقل ما فيها أهنـا حتبطـك عـن أن تعمـل يف  ؟         القدر أمس ّ ّ                                                                           ّ ّ ّ

ّ                                          ّ ولذلك اإلنسان جيب عليـه أال يقـصد التتبـع وإنـام  ،            رؤى مظنونة ،            ظنونة يا شيخ   م ا                       األيام الباقية، وهذه رؤي
                                                

 ).٧٦٢( صحيح مسلم )١(



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
َ     حمْ  ِن    بِ  مَ  الَّ      السِ  دْ  بَ  ع   ويعرّ      د الشَّ  مُ

 

 ٣٤٦

ّيقصد االجتهاد، والنبي صىل اهللا عليه وسلم دل الصحابة عىل العرش كلهـا ّ ّ ّ ّ َّ                                                            ّ ّ ّ ّ ّ ّ                        ّ ودل بعـضهم يف ليلـة وأعطـى  ،َّ
ّ ختصها فإنـه خيـص          فيها أعامل  -           ليلة القدر   -ّ                                      ّاملقصود االجتهاد فيها كلها، وهذه الليلة  ف   ،               آخرين ليلة أخرى ّّ              ّ ّّ

ّ إحياؤها يف الصالة أن حتيا بالصالة واحد، اثنان :        أفضلها ،                               هذه الليلة ثالثة أمور هي الفاضلة ُّ                                          ّ ُ              ُ أن يدعى فيها  :ُّ
ّقويل اللهم إنك عفو حتب العفـو  «  :                                   ماذا أقول إذا أدركت ليلة القدر قال  :                            بالدعاء حلديث عائشة يف الصحيح ّ ّ ّ                           ّ ّ ّ ّ

ّ                                    ّ وسنتكلم فيه بعـد قليـل، هـذه هـي األعـامل  ،                      زوم املسجد فيها لالعتكاف   ل :             األمر الثالث ،)١( »ُ        ُفاعف عني
ّ                                                                  ّ يف ليلة القدر سوف آخذ عمرة، العمرة يف ليلة القدر ويف أول رمـضان األجـر  :                         الصاحلة يف ليلة القدر، تقول
  ر                                                   مل يقل يف أوله يف آخره فهـام سـواء، الـصدقة يف ليلـة القـد )            عمرة يف رمضان (  :                      سواء حلديث ابن قيس قال

ً                        ًمن قام ليلة القدر إيامنـا  «                                            وإطعام الطعام، لكن ليلة القدر املقصود ثالثة  ؛                            أجرها كأجرها يف غري األيام واحد
ّوكان النبي صىل اهللا عليه وسلم يلزم العرش األواخـر لليلـة   )                               ماذا أقول إذا أدركت ليلة القدر   ()٢( »ً        ً واحتسابا ّ ّ َّ                                                  ّ ّ ّ َّ

ّعليه الصالة والسالم                                          القدر وحييي الليل ويلزم املسجد لصالة الصبح ّ                  ّ                                ، هذه التي تفعل يف العـرش األواخـر، ّ
َّ يف األزمنة الفاضلة دائام كل زمان فاضل جيـب عليـك أن تنظـر يف الـسنة فتنظـر مـا هـي  :              فلذلك نحن قلنا ُّ ّ ً                                                                        َّ ُّ ّ ً

                  ال تنـشغل باملفـضول  ،                                               هذا أهم يشء لكي ال تنشغل باملفضول يف الوقـت الفاضـل ،ُ                    ُاألعامل التي تعمل فيها
ُأوقات أطلق مثل العرش األول من ذي احلجة يعمل فيها بسائر األعامل وهكذا       فيه، يف  ّ ُ                                                               ُ ّ ُ.  

              لزوم املـسجد أي   : ّ                                             ّ باب االعتكاف، املراد باالعتكاف كام ذكر املصنف قال :ّ                      ّيقول املصنف رمحه اهللا تعاىل
ّ              ّنه لـزوم املـسجد             ولو ساعة أ :      يقول ؛ّ                        ّ الفقهاء أو أغلبهم يقيده ،                                        الثبات فيه والبقاء واالستمرار ولزوم املسجد

ّلكن الرسول صـىل اهللا عليـه وسـلم أمل   -                                     وإن كان هذا كالم الفقهاء رمحهم اهللا تعاىل   -                  ولو ساعة، واحلقيقة  ّ                              ّ ّ
ً متى سمى النبي صىل اهللا عليه وسلم فعله اعتكافـا؟ عنـدما  ،ً             ً دائام يف املسجد ؟ً                          ًيكن يلزم املسجد أوقاتا كثرية ّ ّ ّ َّّ                                                   ً ّ ّ ّ َّّ

ًلزمه وقتا طويال، إذا ال بد  ًً                         ً ّ لزوم املسجد وقتا طويال، ففي حديث أيب سعيد أن النبي صىل اهللا عليـه  :       أن نقولًً ّ َّ ً ً                                                            ّ ّ َّ ً ً
ُنة التي مل يقيض ملا رأى األخبية قد رضبت يف َّ         َّ وقىض الس)٣(ّ                                       ّوسلم اعتكف من أول الشهر وأواسطه وأواخره ّ َ                                     ُ ّ َ

                                                
 ).٣٣٣٧(الصحيحة ). ٣٥٠٨(الرتمذي .  صحيح)١(
 ).٣٥( صحيح البخاري )٢(
 ).٨١٣( صحيح البخاري )٣(
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ّاملسجد قضاها من شهر شوال، إذا اعتكف يف رمـضان وقـضاه يف شـوال، إذا ال بـد أن ً ًّ                                                                    ّ ً ّ          ّنـه اللـزوم  إ   :      نقـولًّ
ًالطويل، ووجدنا أن أقل ما ورد عن النبي صىل اهللا عليه وسلم يف تـسمية االعتكـاف اعتكافـا يومـا أو ليلـة  ً ّ ّ ّ َّ                                                                                           ً ً ّ ّ ّ َّ

ّ صىل اهللا عليـه وسـلمّ   ّبيّ    ّللن  : ّ                          ّحلديث عمر ريض اهللا عنه أنه قال ّ                ّ ّ                                ّيـا رسـول اهللا إين نـذرت يف اجلاهليـة أن    : (ّ
ً سامه يوما أو لي)١( )    يوما      أعتكف  ّ               ً ّلة فدل ذلك عىل أنه األقوى، ولذلك نقولّ ّ                                   ّ     وهـي   -                  فإن األوىل واألحـوط  :ّ

     وال  ؛     أوىل :ّ                                           ّأن االعتكاف ال يكون أقل مـن يـوم أو ليلـة، فنقـول  -                                  رواية يف قول مذهب أمحد وقول املالكية 
ً يكون االعتكاف يوما كـامال مـن الفجـر إىل املغـ ن       أوىل أ :       فنقول ،ً                             ًنقول وجوبا مراعاة لكالم اجلمهور ً                                       ً     رب، ً

ّولذلك يف حديث عبد اهللا بن أنيس عن أبيه أنيس اجلهني أنه قال ُ ُ                                                      ّ ُ ّ                        ّيا رسول اهللا إين إمـام قـومي   :         لرسول اهللا  : ُ
                     فكـان يـأيت عنـد املغـرب  »                ت ليلة ثـالث وعـرشين ي إ «  : ً                                           ًبالبادية بحمد اهللا فاجعل يل وقتا آيت مسجدك، قال

ً           ً إذا عرفنـا  ،                   لزوم املسجد طاعـة هللا :ً            ًه، إذا فقولهّ                                ّ فيتم ليلة كاملة ريض اهللا عنه وأرضا)٢(               وينرصف عند الفجر
ًاألمر األول أنه اللزوم وتكلمنا عنه أنه اللزوم واألفضل أن يكون أقل يشء يوما كامال أو ليلة كاملة، األمـر  ً ّ ّّ ّ                                                                                                ً ً ّ ّّ ّ

ّ املراد باملسجد هنا آل العهد واملراد باملسجد أي املسجد الذي خيص الـصالة فيـه وكـ :            قوله املسجد :     الثاين ّ ُ                                                                      ّ ّ    ان ُ
ًبناء حماطا، وبناء عىل ذلك فإن مساجد البيوت  ًً                                         ً ّ       ّفإنـه ال   -ً                                   ًاملوضع الذي جيعلـه الـشخص يف بيتـه مـسجدا   -ًً

ّيعتكف فيه، قد جيعل بعض الناس يف بيته مسجدا وقد جاء يف حـديث عتبـان بـن مالـك يف الـصحيحني أن  ً ُ                                                                                   ّ ً ُ
ّالنبي صىل اهللا عليه وسلم زاره فقال  ّ ّ َّ                                ّ ّ ّ ّلنبي صىل اهللا عليه  لَّ ّ َّ                ّ ّ ًصيل يب ألختذ هذا املكان مسجدا «  : ّ    ّوسلمَّ ّ ّ                         ً ّ ّ     ّ فدل )٣( »ّ
ُعىل أنه يرشع أن جيعل الشخص له مكان ّ                               ُ ّ يصيل فيه، وأما احلديث الذي جاء أن النبي صىل اهللا عليه وسـلم  اّ ّ ّّ َّّ                                                       ّ ّ ّّ َّّ-  

                                          فإن مجاهري السلف كام قال ابن رجب حيملون هذا )٤(ُ                          ُأمر أن تبنى املساجد يف الدور      أنه –      عائشة      حديث     أظن 
ّ                                                                                        ّ الدور ليس يف البيوت وإنام عىل القرى فإن كل قرية يؤمر أن جيعل فيها مسجد وليس املقصود يف الـدور   عىل

ُ                                                                                     ُأنك حتمله يف بيتك وإنام قال به بعض املتأخرين كسفيان وغريه، هذا كالم ابـن رجـب ويراجـع كـالم فـتح 
ُالباري، إذا قولنا املسجد ليس مسجد البيت وإنام املسجد الذي بني للص ً                                                              ُ ً                                 ًالة فيه، هذا املسجد أحيانا قد يكون ً

                                                
 ).يلةل(بلفظ ) ٢٠٣٢( صحيح البخاري )١(
 ).١٢٤٩(صحيح سنن أيب داود الكبري ). املغرب(بدل ) العرص(بلفظ ) ١٣٨٠(أبو داود .  صحيح)٢(
 ).٦٦٧( صحيح البخاري )٣(
 ).٢٧٢٤(الصحيحة . عن عائشة) ٨٧٥٩(أبو داود .  صحيح)٤(
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 ٣٤٨

ُ هناك مساجد عطلت هناك مساجد معطلة مثل بعـض املـساجد تعرفوهنـا بنيـت   ا،                 وقد ال يكون عامر ا    عامر ّ ّ                                                              ُ ّ ّ
ّوبني جانب املسجد اجلديد فاملسجد القديم بقي حكمه ألنه وقف وأما املسجد اجلديد فال ُ                                                                        ّ ُ.  

َّ القـصد والنيـة فيهـا الطاعـة ولـيس ألجـل خـوض ً         ً إذا يكـون ،                سجد لطاعة اهللا فيـه  امل         وهو لزوم   :    قال ِّ                                       َّ ِّ
  .                                   وحديث ونحو ذلك أو بيع ورشاء ونحو ذلك

ُ وهذه مسألة مهمة أن االعتكاف س ،ّ  ّنةُ      ُوهو س  :    قال ّ                              ُ ّ                           ّ وهذه مسألة مهمة أننا نعـرف  ،ّ              ّال جيب إال بالنذر  ،  ةّ  ّنّ
ً جدا ألن االسـتثناء                            سنون، هذا التفريق بينهام مهمَ                            َ  اعتكاف واجب منذور واعتكاف م :                أن االعتكاف نوعان ّ                 ً ّ

                  بعـض النـاس يعتكـف  ،ّ                  ّ الـذي يـسموه االشـرتاط ؟ّ                                              ّإنام يكون يف املنذور دون املسنون، ما معنـى االسـتثناء
ّ                     ّ ألنـه جيـوز لـك أن تقطعـه  ،                    املسنون ال اشرتاط فيه ،                                             ويشرتط أن يذهب لبيته، االشرتاط إنام يكون يف املنذور

                                         أفطر عند أهيل، ال حيتاج أن تشرتط ألنـك اعتكـف                 أعتكف وأشرتط أين :                بعض الناس يقول ،           وقت ما تشاء
ًقطع اعتكافك وإذا انتهى الفطور ارجع وابتدأ اعتكافـا جديـدا وهكـذا، والفقهـاء  ن                      وإذا بدأ الفطور أخرج ا ً                                                                        ً ً

ًعتكاف ولو ساعة ولو وقتا قليال، لذا أنا قصدي مـن هـذا أن االشـرتاط إنـام يكـون يف املنـذور   اال   :      يقولون ً                                                                              ً ً
ّ هللا عيل نذر أو هللا عيل أن أعتكف مخسة أيام عىل أن أذهب فأزور أمي أو أفعـل كـذا  :  خص           فينذر الش ،ّ    ّخاصة ّ                                                                     ّ ّ

ّأو أعود مريضا ونحو ذلك، واملنذور كله  ً                                    ّ ً                             ًولكن ليكن االعتكاف ابتداء منـك   -ً                       ًابتداء النذر أصال مكروه   -ً
ّنة من غري إلزام فإنه أفضلُ  ُس ّ                        ّ ّ.  

                                       أي سواء كان مسجد تقام فيه اجلامعـة أو ال  ،ّ      ّل مسجد     يف ك :ّ                              ّ ويصح من املرأة يف كل مسجد، قوله :    يقول
                                                                                 ورضبنا أمثلة للمساجد التي ال تقام فيها اجلامعة، من املساجد عند بعض أهل العلم التي ال  ،              تقام فيه اجلامعة

                         وهـو قـول يعنـي عنـد الفقهـاء   -ً                      ًفإن كثريا من أهل العلـم   -             مصليات العيد   -      صليات ُ                   ُتقام فيها اجلامعة امل
ُصليات تأخذ حكم املساجد ألهنا بقع أحيطت وأوقفت وجد فيها رشط املسجد وأحيطت ُ      ُأن امل  -  ن        املتأخري ُ ُ                                                                    ُ ُ ُ

                        فوجد رشط املسجد فحـني إذن  ،            وإنام موقفة-  !                أرض صحراء مطلقة  -ُ                              ُبسور وأوقفت بقعتها ليست مباحة 
  .                                                            جيوز االعتكاف فيها ملن ال جتب عليه صالة اجلامعة كاملرأة واملسافر ونحوه

ُصح من املرأة يف كل مسجد وال يصح من الرجل إال يف مسجد ت  وي  :    قال ّ ّ ّ                                                  ُ ّ ّ            ألن اجلامعـة  ؛             قـام فيـه اجلامعـةّ
                                                                                 وسبق معنا التدليل عليها فيام أظن وجاءت أحاديـث كثـرية يف الداللـة عـىل أن الرجـل جتـب عليـه  ،     واجبة
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  .     اجلامعة
                   كـل اعتكـاف يف مـسجد    كـون يً             ً ليس الزما أن  :                                         واعتكافه يف مسجد تقام فيه اجلمعة أفضل، يقول  :    قال

                                                                                  تقام فيه اجلمعة ألن من مل يعتكف يف مسجد فيه اجلمعة وجـب عليـه اخلـروج لـصالة اجلمعـة فينتقـل مـن 
  .ً                                                 ً األفضل أن يكون يف مسجد فيه اجلمعة لكي يكون مالزما هلا :                        مسجده ملسجد آخر ولكن يقول

ّومن نذر االعتكاف أو الصالة يف مسجد فله فعل ذلك يف غريه إال  :    قال ّ                                                     ّ      ن مـن  إ   :                     املساجد الثالثة، يقولّ
                                                                                          نذر االعتكاف يف مسجد معني فإنه جيوز له أن ينقله إىل غريه ألن األجر يف اجلميع سواء أو أن ينقلـه ملـا هـو 

  -ّ                                           ّأو بعض الصحابة ملا نذر أن يعتكـف يف بيـت املقـدس   -      ا نذر ّ                                   ّأعىل منه، ولذلك فإن عمر ريض اهللا عنه مل
ّأمره النبي صىل اهللا علي ّ َّ                    ّ ّ ّه وسلم أن يعتكف يف مسجده، أو أنه ملا نذر أن يصيل يف بيت املقدس أمـره أن يـصيل َّ ّ ّ ّ                                                                      ّ ّ ّ ّ

ّ فدل ذلك عىل أن املنذور إذا خص يف يشء فإن هذا التخصيص ال أثر له  ،)١(       يف مسجده ُ ّ                                                           ّ ُ   -            يلتغي الوصـف   -ّ
ّمثل املرأة التي نذرت أن حتج ماشية فأمرها النبي صىل اهللا عليه وسلم أن تركب ّ ّ َّ ّ                                                                    ّ ّ ّ َّ                       ، فمثل هذه األوصاف إذا )٢(ّ

ّمل يكن الوصف فيه معنى مقصود رشعا فإنه يلتغي  ً                                          ّ              أعتكف ورشطـي  :               ، مثل الذي يقول-  ً           ً ال يكون الزما  -ً
ًأن ألبس الثوب وال ألبس مثال شيئا آخر من اللباس،  ً                                              ً                                     هذا وصف ملغـي، العـربة يف األوصـاف التـي  :   قول نً
                                            حد املساجد الثالثة باالعتكاف أو املدة ونحو ذلـك،                                             تكون فيها الزمة ما كان فيها معنى رشعي كتخصيص أ

ّ من نذر االعتكاف أو الصالة يف مسجد فله فعله يف غـريه إال املـساجد الثالثـة فلـيس لـه أن  :          ولذلك يقول ّ                                                                           ّ ّ
ّيفعلها إال فيها أو فيام هو أعىل منها، نذر االعتكاف أو الصالة يف املسجد احلرام ليس له أن يفعله يف املـسجد  ّ                                                                                              ّ ّ

ّ يف مسجد النبي صىل اهللا عليه وسلم يفعله يف املسجد احلرام ألنه أعظم ،               ي لكن العكس جيوز  بوّ    ّالن ّ ّ ّ َّ                                                          ّ ّ ّ ّ َّ.  
  .                                           أي ليس له أن ينزل إىل غريه من املساجد الثالثة ،                                  فإن نذر ذلك يف املسجد احلرام لزمه فيه  :    قال
  .ّ              ّليل األدلة عليه                                                               وإن نذره يف مسجد املدينة فله فعله يف املسجد احلرام وحده كام سبق قبل ق  :    قال
   ،ً                                 ً ودائام الفعل يف األعـىل أوىل مـن النـزول ،                                           وإن نذره يف املسجد األقىص فله فعله فيهام ألهنام أعىل  :     وقال

ًوهذه اجلملة تدلنا يف طوهلا عىل أن االعتكاف ليس خاصا باملساجد الثالثة وأن احلديث الذي جاء يف ذلـك  ّ ّ                                                                                       ً ّ ّ

                                                
 ).٩٧٢(اإلرواء ). ٣٣٠٥(أبو داود .  صحيح)١(
 ).٢٩٣٠(الصحيحة ). ٩١٤٠(أبو داود .  صحيح)٢(
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                                           أن أفضل االعتكاف يكون يف املساجد الثالثـة لـيس )١(       احلديثّ                                   ّإنام هو حممول عىل أفضلية املساجد إن صح
  .                   عىل سبيل اللزوم فيها

                                             بأن يفعل الطاعات، ولذلك جـاء عـن أيب هريـرة ريض  ،ُ                              ُ ويستحب للمعتكف االشتغال بالقرب :    يقول
    ال  ،   منا        نحفظ صـيا  :   واّ                                                             ّبن أيب شيبة أنه كان هو وأصحابه إذا جاء رمضان لزموا املساجد وقال ا              اهللا عنه كام عند 

ّيتكلمون وال خيوضون فينشغل بالقرب وأفضلها الصالة وقراءة القرآن وذكر اهللا عز وجل ّّ ّ                                                                          ّ ّّ ّ.  
  .                                                         واجتناب ما ال يعنيه من قول وفعل، يعني ال ينشغل بأمور الدنيا  :    قال
ً                                                               ً فإن خروجه من املسجد مبطل العتكافه إذا كان نذرا وإن كان غـري منـذور  ،               وال خيرج من املسجد  :    قال
ً فإذا رجع مرة أخرى فإنه يكون قد أنشأ اعتكافا جديدا بنيته ،       انقطع ،ّ               ّسنون فإنه يقطعهَ   َ و م      وإنام ه ً ّ                                                        ً ً ّ.  
َإال مل  :    قال ّ     َ   .ّ                                         ّا ال بد له منه كقضاء حاجته وطعامه ونحو ذلكّ
ّ ومعنى إال أن يشرتط أي إال يف املنذور ،ّ          ّإال أن يشرتط  :    قال ّ                                ّ   .                                 فاملنذور هو الذي يلزم فيه االشرتاط ،ّ
ّ امرأة لقول اهللا عز وجل       وال يبارش  :    قال ّ                      ّ ِوال تبـارشوهن وأنـتم عـاكفون يف املـساجد ﴿  : ّ ِ ِِ َ َْْ ِ َ ُ َ ُ ْ َُ َ َّ َ َُ ُ َ                                 ِ ِ ِِ َ َْْ ِ َ ُ َ ُ ْ َُ َ َّ َ َُ ُ          فمبـارشة )٢( ﴾َ

  .ّ                        ّاملرأة إنه ممنوع يف االعتكاف
ً                                           ً إليه جاز، يعني وله عنـدما يتنـاول طعامـه مـثال  جّ                                      ّ وإن سأل عن املريض أو غريه يف طريقه ومل يعر  :    قال

  .                                                 من غري أن يزوره جيوز لكن ال يزور املريض حال اعتكافه                            فسأل عن مريض أو غريه من الناس
ّنكون بذلك أهنينا كتاب الصوم وكان يف النية أننا ننهي كتاب احلج لكن قد َّ ِّ                                                                  ّ َّ ّر اهللا عز وجل وما شاء فعـل ِّ ّ                        ّ ّ

َ يصح الوجهان قد :          وهم يقولون  - ّ                َ ً يـصح هـذان الوجهـان مجيعـا :        يقولون ؛ّ        ّ وقدر اهللاُ  ُرّ ّ                       ً ً              ً، نظـرا ألن احلـج -  ّ
َّإن مـد اهللا بـالعمر الـسنة   -                     ونبدأ به إن شـاء اهللا  ،ّ                             ّ ولكن متهلت يف الصوم لن أبدأ به ،            لن أبدأ به :   قلت     طويل  ُ ّ                      َّ ُ ّ

ّفيكون مع باب املعامالت الذي بعده، أسأل اهللا عز وجل للجميع التوفيق والس  -        القادمة  ّ ّ                                                                   ّ ّ   .   دادّ
ّوصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبي ّ ّ                         ّ ّ  .ّ                         ّنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعنيّ

                                                
 ).٢٧٨٦(الصحيحة ). ٨٥٧٤(السنن الكربى للبيهقي .  صحيح)١(
 .١٨٧: البقرة) ٢(
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 ٣٥١

  :  لة   أسئ
ًهذريا أحيانا يعقل وأحيانا يفقد عقله فام حكمه؟ مً            ًمن كان كبريا   :       سؤال- ً ً                                            ً ً ً 

ّ                ّ تام فإنه يلزمه  اّ                             ّإنه إذا كان رجوعه للعقل إدراك  :                                        هذا الذي يكون غري مطبق فقده للعقل يقولون  :     جواب
ُالصوم يف هذه احلالة وأما امل ّ                          ُ ّهذري ففي الغلب يكون إدراكه ضعيف وليس كامال فنقـول إنـهّ ً                                                   ّ             يف معنـى مـن ً

   . ّ                ّفقد عقله بالكلية
ّمن أفطر شاكا بدخول الليل فبان هنارا كيف يؤمر بالقضاء وهو أخـذ باالسـتطاعة والتحـري   :       سؤال- ً ً ّ                                                                              ّ ً ً ّ

 ً                         ًوعندما بان له هنارا أمسك؟ 
    وا  مـر أ أ  :                                                                        نقول الدليل عىل ذلك أمرين فعل الصحابة كام نقل عروة بن الزبري ريض اهللا عنه قـال  :     جواب
ّ أنه قد نقل عن أصل واألصل أنه ال ينقل عن أصل إال بيقني :                     ، واألمر الثاين القاعدة)١(   نعم  :      قال ؟       بالقضاء ُ ّ ّ                                                  ّ ُ ّ ّ،   

ّما ينقل عنه بظن ولذلك ال يعترب نقله، نعم من أهل العلم وهـو رأي الروايـة الثانيـة يف املـذهب أنـه يـصح  ُّ                                                                                            ّ ُّ
       اجتهـاد   -                       اجتهاد منه ريض اهللا عنـه ً                                             ًن قول عروة بن الزبري ريض اهللا عنه ليس نقال وإنام هو إ   :          صومه ويقول

ّوليس نقال ملا أمر به النبي صىل اهللا عليه وسلم  -        منه وظن  ّ ّ َّ ً                                        ّ ّ ّ َّ ً .   
ً وهل يصح أخذه باالحتياط دائام يف مجيع األقوال الفقهية أم ال؟  ؟ُ                ُمتى يؤخذ االحتياط  :       سؤال- ّ                                                       ً ّ 

              أن سـفيان بـن  ع      ب الـسامّ                                          ّ فقد جاء عند حممد بن طاهر القيرصاين يف أول كتا ،           ليس بصحيح ، ال  :     جواب
ُاالحتياط كل حي (  : ّ             ّيينة املكي قالُ  ُع ٌّ             ُ            إن االحتيـاط   :                 ، الفقهاء يقولون )                                    سنه ولكن الفقه عندنا الرخصة من الثقةٌّ

ُال يصار له دائام وإنام يصار له يف حاالت منها احلالة األوىل ًُ                                                  ُ                                           إذا اشتبهت األدلة عنـد املجتهـد أو عنـد نـاظر  :ًُ
ّاألدلة فإنه يأخذ باالحتي ّ                      ّ              اشـتبهت احلالـة   :   وا         إذا قـال :                       هذه حالة، احلالـة الثانيـة  -           املشتبهات           قوية جدا–   اط ّ

                    نأخذ باالحتيـاط هنـا  :       فنقول ؟                                                                وليس الدليل ولكن اشتبه التنزيل هل هذه تدخل يف هذه الصورة أم يف هذه
           يكـون عنـد           الغالـب إنـام  يف                 ولذلك االحتيـاط  ؟                                                    إذا اشتبه التنزيل هل هذه الصورة داخلة يف هذه أم يف هذه

ّ وإن مل أكن ناسيا ملـا تكلمنـا العـام عـن قـضية االشـتباه  ،ّ                                       ّاالشتباه ولذلك هي متخرجة عىل قضية االشتباه ّ ً                                                 ّ ّ ً
   . ّ                                                        ّتكلمنا عن األخذ باالحتياط فلعل األخ الكريم يراجع الدرس املايض

                                                
 . سبق خترجيه)١(



 

ْ   رش   ِ  خْ  يَّ   لشِ    لِ  هْ  قِ      الفِ  ةَ  دْ  مُ    عُ  حَ
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 ٣٥٢

      شتغال                                                   يعاين كثري من قسوة القلب فام نصيحتكم وهل صحيح أن اال :                   هذا أحد اإلخوان يقول  :       سؤال-
 ّ                  ّبالفقه يقيس القلب؟ 

                                                                            نبدأ بالسؤال األول قضية قسوة القلب، احلقيقة أن القلوب بـني أصـبعني مـن أصـابع الـرمحن   :     جواب
ّيقلبها كيف يشاء جل وعال كام قال ّ                             ّ ّالنبي صىل اهللا عليه وسلم  : ّ ّ ّ َّ                     ّ ّ ّ                                     ، وإن من أعظم األشياء التـي يـسعد املـرء )١(َّ

ّ حينام يلني قلبه لسامع كالم اهللا عز وجل    املرء            ة التي جيدها ّ               ّ وال تتصور الراح ،                هبا حينام يلني قلبه ّ                                  ّ ّ          ّ وال تتـصور  ،ّ
ّأيضا ما جيده املرء من سعادة بسبب ليونة قلبه فإن هذا هو الذي يسمى بلذة اإليامن، وقد بني النبي صـىل اهللا  ّ ّ َّّ ً                                                                                              ّ ّ ّ َّّ ً

ّعليه وسلم سبب لذة اإليامن ّ                       ّ ّ فذكر النبي صىل اهللا عليه وسلم أن لذة اإل ،ّ ّ ّ ّ َّ                                     ّ ّ ّ ّ              مـن أهـم هـذه  ،             يامن ترجع ألمـورَّ
ّاألمور عبادات الرس ّ                 ّ ّ، ولذلك النبي صىل اهللا عليه وسلم قالّ ّ ّ َّ                                 ّ ّ ّ        وذكـر  »ّ                           ّثالث من فعلهن وجد حالوة اإليامن «  : َّ

َإذا أخرج ماله ومل خيرج املريضة وال ذات الرش «     منها  َ                                       َ                بعض األمثلـة ،  ؛                            وغري ذلك ما سأذكره بعد قليل)٢( » طَ
ّفهذه العبادات عبادات الرس ّ                         ّ ّ من فعلها ومل يطلع عليه أحد فيها إال اهللا عز وجل وجد يف قلبه حالوة اإليـامن ّ ّّ ّ                                                                   ّ ّّ ّ

ُسا باهللا عز وجل ومن كان أْ  ْنُ             ُ ووجد يف قلبه أ ّ ّ ً                        ُ ّ ّ ّسه باهللا عز وجل فإن قلبه يلني لكـالم اهللا عـز وجـلْ  ْنً ّّ ّ                                          ّ ّّ         ولـذلك  ،ّ
             إن الـشخص إذا    : (     قـال-     قليـل ّ                    ّ ثم سأرجع لكالمي بعـد -َّ                                         َّالشيخ تقي الدين قال كلمة يف كتاب االستقامة 

ّفتح له يف طاعة من الطاعات فتح له باب فوجد فيها لذة يف قلبه وأنسا فال خيرب هبا أحدا فإهنـا رس بينـه وبـني  ً ً ّ ُ ُْ ُ                                                                                             ّ ً ً ّ ُ ُْ ُ
ّ ال هيتك سرته ألن هذا الرس )ّ   ّربه ّ                      ّ ّ الذي بينك وبني اهللا عز وجل جتد أثره يف قلبك وجتـد أثـره يف جوارحـك، ّ ّ                                                           ّ ّ

ّعل لفالن رسيرة مل يطلع عليها أحدً                 ًولذلك تسمع كثريا ل ّ                             ّ ً رسيرة بسيطة جدا ،ّ ّ                ً           قـد تكـون  ،              قد تكون صـدقة ،ّ
ً قد تكون الرسيرة علام أخفاه الرجل، أنك تبث بني الناس علـام مـن غـري أن  ،                    قد تكون قراءة قرآن ،        قيام ليل ًّ ّ                                                               ً ًّ ّ

ًيعلم الناس أنك الذي بثثته، إذا هذه الرسيرة مهمة جدا أن تكون بينـك وبـني اهللا ًّ ّ                                                                      ً ًّ ّ عـز وجـل، أذكـر بعـض ّ ّ                  ّ ّ
ّالرسائر التي ذكرها النبي صىل اهللا عليه وسلم وكيف أن هذه الرس ّّ ّ َّ                                                        ّ ّّ ّ                                    يرة هلا أثر عظـيم يف ترقيـق القلـب، جـاء َّ

ّعند احلاكم من حديث ابن مسعود وأمحد كذلك وحسنه بعض أهل العلـم أن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم  ّ ّ َّّ                                                                                   ّ ّ ّ َّّ

                                                
 ).٢٦٥٤( صحيح مسلم )١(
 ).٣٠٤١(صحيح اجلامع . بنحوه) ١٥٨٢(أبو داود .  صحيح)٢(
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 ٣٥٣

               النظـر هـذه مـن )١( »                         أعقب اهللا يف قلبـه حـالوة اإليـامن  -         وهو قادر   -ّ                           ّمن ترك النظر إىل ما حرمه اهللا  «  :    قال
ّعبادات الرس ّ           ّ ً                                                                       ً ألنك أحيانا متيش أنت وصاحبك يكون أحدكام ينظر ليشء أو أنت تنظر لـيشء وصـاحبك ال ّ

ّيعلم أنك قد نظرت إليه، ولذلك يقول اهللا عز وجل ّ                                            ّ ُيعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور ﴿  : ّ َ ُ ُُ ُّ َ ْ َِ ِْ ُ ِ ْ َ ْ ََ َ َ                               ُ َ ُ ُُ ُّ َ ْ َِ ِْ ُ ِ ْ َ ْ ََ َ      ن بني َ  َرَ   َ  فق)٢( ﴾َ
ِالعني وبني القلب مما يدل عىل أن للعني أثرا يف حالوة اإليامن يف القلب وعىل ر ً ّ                                                                 ِ ً          فـإن مـن  ،ّ         ّ وهـذا جمـرب ،ّ   ّقتهّ

ّوهو من عبادات الرس  -ّ                     ّغض برصه عىل سبيل املثال  ّ                  ّ ً                                          ًوكان قادرا عىل النظـر سـواء كـان يف بيتـه وأرخـى   -  ّ
ّ ولكنه غـض  ؛                                            جهزة التي توجد يف جيوبنا قبل أن توجد يف بيوتنا                                       ستاره وأغلق بابه واستطاع أن ينظر هبذه األ ّ          ّ ّ
ّالبرص ويعلم أنه ال يطلع عليه إال اهللا عز وجل ّّ ّ ّ                                        ّ ّّ ّ ً ووهللا إنه ليجدن حالوة اإليامن يف قلبه قطعـا بـنص حـديث  ،ّ ّ ّ                                               ً ّ ّ

ّالنبي صىل اهللا عليه وسلم، كذا ذكر النبي صىل اهللا عليه وسلم يف الزكاة فذكر أن مـن أ ّّ ّّ َّّ َّ                                                                          ّ ّّ ّّ َّّ                  خـرج زكـاة مالـه ومل َّ
َخيرج املريضة وال ذات الرش َ                      َ ّط وجد يف قلبه حالوة اإليامن مل؟ ألن زكـاة املـرء ال يعلـم هبـا إال املـرء نفـسه، َ َ                                                                ّ َ

ّ                                ّ ويرون أن الـساعي يأخـذ الزكـاة مـن  ،                          أموال ظاهرة وأموال باطنة :                                ولذلك الفقهاء عندهم األموال نوعان
ّ                                    ّ ما يف جيبك ومـا يف حـسابك ال يعلـم بـه إال  ،ّ               ّ يعلم هبا إال أنت                                       األموال الظاهرة دون الباطنة ألن الباطنة ال

َأنت، فإذا راقبت اهللا عز وجل وأخرجت الزكاة كام أوجب اهللا عز وجل عليك حقيقة مل ت ّ ّّ ّ                                                                         َ ّ ّّ ً      ً درمهـا   هـا    ص منُ  ُْق  ْنّ
ً فإنك ستجد حالوة اإليامن يف قلبك مصداقا حلديث النبي صىل اهللا عليه وسلم إذا هـذ ؛        وال مثقال ًّ ّ ّ َّ                                                                     ً ًّ ّ ّ         ا واحـد، َّ

             ولـذلك يقـول  ،               هـو سـالمة الـصدر :ّ                                                        ّاألمر الثاين الذي يسبب لك حالوة اإليامن ورقة القلب وعدم قسوته
ّالنبي صىل اهللا عليه وسلم ّ ّ َّ                     ّ ّ ّ ّإن ثالثا من كن فيه وجد حالوة اإليامن «  : َّ ً                                ّ   ّ                 ّالتي هي رقة القلـب  :             حالوة اإليامن–   »ً

ّوأن حيب املرء ال حيبه إال هللا «  :                                          وجد حالوة اإليامن، ما هي هذه الثالث؟ منها قال  - ّ                      ّ ً هذه عظيمـة جـدا)٣( »ّ ّ               ً ّ،   
             سـالمة الـصدر )٤( »                    احلـب يف اهللا والـبغض يف اهللا «ُ                                                ُولذلك فإن أوثق عرى اإليامن كام جاء عند ابن أيب شيبة 

َجهة إخوانك املؤمنني وأال حتمل عىل أحد ضغينة مهام أخطأ عليك ومهام ت ّ                                                            َ ًقول عليـك ومهـام هبتـك أحيانـا ّ ّ                         ً ّ
ًدقني هذه التي جتد هبا رقة اإليامن، اجعل قلبك سليام من الضغينة  ص   ال       ومهام ق ّ ّ                                                         ً ّ                     وهذا ال تظـن أهنـا سـهلة   -ّ

                                                
 ).١٠٦٥(الضعيفة ). ٧٨٧٥(احلاكم .  ضعيف جدا)١(
 .١٩:  غافر) ٢(
 ).١٦( صحيح البخاري )٣(
 ).١٧٢٨(الصحيحة ). ٣٠٤٤٣( ابن أيب شيبة مصنف.  حسن)٤(
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 ٣٥٤

ّ                                                   ّ لكن انظر للعاقل يف حديث عبد اهللا بن عمرو بـن العـاص ملـا  ،      أقدر ا    أن :                وأغلب الناس يقول  -           هذه الكلمة 
ّ صىل اهللا عليه وسلم وقد جعل نعله يف ّ   ّبيّ            ّجاء رجل للن ّ                                ّ ّبـي صـىل اهللا عليـه وسـلمَّ    َّالن  :         بطه فقـال أّ ّ ّ                  ّ ّ      يـدخل  «  : ّ

  -                                                                    فدخل هذا الرجل اليوم األول والثاين والثالث فجاء معه عبد اهللا بن عمـرو ؛ »ّ                     ّعليكم رجل من أهل اجلنة
ّ لك قول النبي صىل اهللا عليه وسلم هذا احلديث فقالَ  َبَّ  َّبَ     َما س  :     فقال  -              تعرفون احلديث ّ ّ َّ                                            ّ ّ ّ                  هو يا ابن أخي مـا   : َّ

ِ غري أين أبيت الليل وليس يف قلبي غ ؛         وال قيام                 فلست بصاحب صيام ،    رأيت ّ                                ِ            هذه التـي ال   :       فقال ،ّ        ّل عىل أحدّ
ّن ترك الغل عىل الناس وحمبة إخوانك املؤمنني وحمبة اخلري إليهم له أثـر يف رقـة قلبـك  إّ     ّدقني  ص  ، )١(      نستطيع ّ ّ ّ                                                                        ّ ّ ّ ّ

ّ ألن القلب هو رس ،ّ                                 ّ جتد هلا أثر يف رقة القلب اليشء الكثري ،ّ            ّفوق ما تتصور ِ               ّ                       لوب بني أصبعني من أصـابع      ، القِ
ً إذا سيصبح رقيقـا بعيـدا  ،                 أصل األعامل رصفتها ؛                            ل األعامل احلب يف اهللا والبغض يف اهللا  فض        وأنت أ ،     الرمحن ً ً                       ً ً ً
ّ إذا هذا من أهم األسباب وهو قضية البعد عن الغل، يقول ، ة   اسي      عن الق ً                                                   ّ ّ                             ّن من أثر البعد عن الغل وسالمة  إ   :ً

ّ عز وجل يصح له جسده      فإن اهللا  -               أن من كان كذلك   -      الصدر  ّ ّ                   ّ ّ ّ                                    ّ فقد ذكروا أن األصمعي كان يف فالة يف بـر  ،ّ
ًذهب للرب ليتعلم اللغة العربية ووصل إىل هنا قريبا من الرياض يقول ّ ّ                                                             ً ّ ًكنت يف البادية فرأيت رجـال معمـرا   : ّ ّ ً                              ً ّ ً

ِال أعرف من األعامل شيئا إال أين ال أمحـل يف صـدري غـ  : َ                َ بم طال عمرك قال :         فقلت له ،        طال عمره ّ ّ ً                                          ِ ّ ّ      ال عـىل ً
ّأحد، والعجيب أن الشيطان ينزغ بني الناس يف هذا األمر شيئا عظيام كام قال النبي صىل اهللا عليه وسلم ّ ّ َّ ً ً                                                                                       ّ ّ ّ َّ ً    إن  «  : ً

                               جتـد أكثـر العـداوات والبغـضاء بـني )٢( »ُ                                             ُيس أن يعبد يف جزيرة العرب ولكن يف التحريش بينهم أ        الشيطان 
ًب جدا        يشء عجي ،                وبني طلبة العلم ،             بني القرابات ،    اثنني ّ      ً                                             وكأن األصل بينهم العداوة، ولذلك عند الرتمذي  ،ّ

ّملا جاء رجل للن ّ               ّ ّ صىل اهللا عليه وسلم فقالّ   ّبيّ ّ                     ّ ّ         ّ ال بـد أن -                                              إنه يكون بيني وبني قرابتي ما يكون بني القرابـات  : ّ
ّفقال النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم  -                                                        تكون فيها نفوس تشني بينك وبني قرابتك الشيطان حريص عىل ذلك ّ ّ َّ                          ّ ّ ّ َّ :  

ُ، إذا االستغفار جييل ما يف القلوب ويذهب ما بينهـا مـن الـضغينة، كـذلك )٣( »                       فأين أنت من االستغفار هلم « ُ ً                                                              ُ ُ ً
                                     ويكدر أن جيد بني طلبة العلـم مـن الـضغينة     حيزن                                                 طلبة العلم لألسف إن من أعظم األشياء التي جتعل املرء 

                                                
 ).٢٥/١(انظر الضعيفة ). ١٢٦٩٧(أمحد .  صحيح)١(
 ).٢٨١٢( صحيح مسلم )٢(
 ).٣٨١٧(صحيح وضعيف ابن ماجه ). ٣٨١٧(ابن ماجه .  ضعيف)٣(
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 ٣٥٥

ّ                               ّ بوب عليه باب كامل أبو عمر ابن  ،                     وهذا قديم وليس قريب ،                                      والتحاسد ما جيعل بعضهم ينفر من هذا اليشء
ّ                                                              ّ فهذا قديم، وهذا أمر ربام ألن الشيطان آيس من طلبة العلم يف أبـواب  ،                         يف جامع بيان العلم وفضلهّ       ّ عبد الرب

                      فإن عجز عنـه أتـاه مـن  ؛                                إن الشيطان يأيت ابن آدم يف الشبهات  :                            مثل ما قال إبراهيم التيمي ؛             ففتح هلم أبواب
   ،                               يعنـي يـدخلك مـع البـاب الـذي يريـد ،                               ه من البابني أتاه من باب الوسـواس            فإن عجز عن ؛           باب الشهوات
-                         نرجع ملوضـوعنا األسـايس ونختـرص   -ّ                                         ّ ربام الشيطان دخل من هذا الباب فاملقصود أن  :              ولذلك أنا أقول

                         كثر من العبادة لكن ال جيـدُ  ُ  ي  اه                    ال، كثري من الناس تر ،                                            املقصود أن حالوة اإليامن ليست بكثرة العبادات فقط
ّ قبل ذلـك إخـالص هللا عـز وجـل ألن  ،ّ                                                    ّهذه احلالوة، احلالوة إنام تكون برسيرة يرسها املرء وسالمة صدره ّ                          ّ ّ

ّالنبي صىل اهللا عليه وسلم قال ّ ّ َّ                         ّ ّ ّ ّثالثة من كن فيه وجد حالوة اإليامن أن يكون اهللا ورسـوله أحـب إليـه ممـا  «  : َّ ّ                                                            ّ ّ
ّيد وعدم الرشك باهللا عز وجل وال ما ينقض كـامل            كامل التوح :ً              ً إذا األمر األول ،                 وهو كامل التوحيد)١( »    سواه ّ                                       ّ ّ
ّ ثم يليها البحث عن عبادات الـرس ،ّ                    ّ ثم يليها سالمة الصدر ،       التوحيد ّ ّ                              ّ ّ    ،                            وفعلهـا مـن غـري إنقـاص للفـرائضّ

ً ووهللا لتجدن يف قلبك تغريا وجتد أنك تقرأ القرآن وقد تغري تغريا كثريا ؛ّ              ّجرب هذه الثالثة ً ًّ ّ ّ ّ                                                             ً ً ًّ ّ ّ                  أما قول صـاحبنا  ،ّ
      ألنـه  ،ً                                           ً إن من نسب نفسه للفقه ظاهرا ال حقيقة هو كـذلك :ّ                          ّ هل الفقه يقيس القلوب؟ نقول :      السؤال      يف آخر 

َّينشغل به عن الفقه احلقيقي وهو النظر يف الكتاب والسنة ُّ                                                  َّ               وهـو أن ينظـر  ؛                              ينشغل به حقيقة عن فقه القلوب ،ُّ
                       فأنت نظـرت لـبعض النـاس  ،ّ                                             ّ ينشغل به عن التفكر يف شأنه وينشغل بنقد اآلخرين ،                 يف حال قلبه وإصالحه
  .-              املنتسبني للفقه       حقيقة   -                    ومل تنظر حلقيقة الناس 

ّداد وصىل اهللا وسلم عىل نبيّ                            ّأسأل اهللا للجميع التوفيق والس ّ ّ                       ّ ّ   .ّ      ّنا حممدّ

                                                
 . سبق خترجيه)١(


